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ا!422،والتويدملينشراطلقرأو015

التشراثناءالوطنيةفهدالملكفهرسة

ضبداللهبنعبدالمحسن،الزامل

الرتاض-السعديةالقواعدشرح

سم24ة17،ص003

0699-9+ا-7-5:مكر

العنوانا-الفقهاصولا-

/25285022نرا6ديوي

/285022:الإيداعرقم

0699-9ال!-7-5:مكر

للناتثترمجفوظزالطعجقوق

لأولمحثاالطقة

مى1003!3221

فابزظائي!

للتسثرواكدؤيم

162.بص13621ضالريث-السعوديةالعرييةالمملكة

6094257فاحس4026614-6392664:هاتف

ه،.ثه!ا"!-3!4.ش-ثي:الالكترونيالموقع

ولةه3ه،.ثه!أ،!-3!4!6ثي:الالكترونيالبريد



وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

بعد:أما،أجمعين

والشيخالعبيدسديمانبنعبدالرحمن/الشيخمنكلالكريمانالأخوانقامفقد

دروسأصلهوالذيالسمديةا"التهوا!د"شرعبكتاببالعنايةالعنقريسعودبنأيمن

فكاناهـ،415عاموذلك-اللهرحمه-تيميةابنالإسلامشيخمسجدفيأقيمت

فيلهالإذنمعالمسجلهالأشرطةمنتفريغهفيالاجتهادالعبيدعبدالرحمنأخينامن

أخينامنكانثم،خيرأاللهجزاه،ذلكفيفاجتهد،مناسباحذفهيرىماحذف

.خيرأاللهجزاه،ديثهلأحثالتخريججهةمنبهالعنايةالعنقريأيمن

بعضفيالنظرمنيفكان،تفريغهبعدعبدالرحمنأخوناعليقرأهذلكوقبل

ذلك.إلىيحتاجماونقصتفيهفزدت،القراءةأثناءالمواضع

جوادإنه،امين،الكريملوجههخالصاعملايجعلهأنسبحانهاللهأسأل

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى.كريم

كتده

الزاملللهعبدابنعبدالمحسن

اهـ15/11/421



بمئتخ!يل!آنج!لىخلفص

وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

بعد:أما،أجمعين

بنعبدالمحسن/الشيخشيخنابدروسالاعتناءلناويسرتعالىاللهوفقنافقد

ا"القواعدكتابعلىشيخنثشرحباخراجوقمنا،-اللهحفظه-الزاملعبدالله

والذي-اللهرحمه-السعديناصربنعبدالرحمنالعلامةللشيخ"الجامعهوالاضول

العلميةالدورةفيالرياضبمدينة-اللهرحمه-تيميةابنالإسلامشيخبمسجدكثن

1هـ.415عامصيففي

العلميةالمتونبعضشروحاتمنتيسرمث-اللهباذن-الشرحهذاوسيلي

وطبعها.إخراجهاعلىتعالىاللهأعاننا.-اللهوفقه-شيخنالفضيلة

هذاإخراجفيأسهممنوكلالجزاءخيريجزيهأنسبحانهونساله،هذا

عليه.والقادرذلكوليإنه،المبثركالكتاب

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى

العبيدمحمدبنسليمانبنعبدالرحمن

23911ضرماء74.بص

وكتبه

العنقريعبدالعزيزبنسعودبنأيمنو

19113الرياض446ب.ص



معئئض

والمرسلين.الأنبياءأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

بعد:اما

سائرفيالعلماءاجتهدالتىالعلوممنمهماعلمانتناولالكتثبهذاففى

الفقه.قواعدعلموهو،وتدوينهوكتثبتهبتحصيلهالمذاهب

يتفرعمماوجملةالفقهقواعدفيالأصولضبطومن،العلومأهممنالعلموهذا

ويكون،إدراكهويحسن،فهمهويحسن،عليهتنضبطالفقهمسائلفإنعنها

وأشباههابنظائرهاالمسائليلّحقأنيستطيعالفقهفيملكةلهيحصلأنفيسببا

تتبعفيكثيراوقتاعليهويحفظ،كثيرةمسائلضبطعلىيعينهوهذا،وأمثالها

الفقه،أبوابسائرفيعليهوردتإذاالمسائلمعرفةفيملكةلديهفتكون،المسائل

الأدلةعلىالمبنيةالقواعدفيالأصولعرفإذابل؛مسألةكلتتبعإلممايحتاجفلا

إلامسألةيوجدلاأنمعناهليسوهذافتواهوتنضبطقولهينضبطفإنهالصحيحة

لهاهذهبل،العلمأهلذكرهاالتيالقواعدمنقاعدةتحتئدرجةوهى

تكونوقد،بادلةالمسائلمنكثيرمنهاخرجالقواعدبعضتكونوقد،استثناءات

ذلك.غيرإلىيصحلااستنباطأوضعيفدليلعلىمبنيةالقواعدبعض

الشيخلفضيلةوهو،الجامعةوالأصولالقواعدشرحهوهذاوكتثبنا

وميسر،جدأمبسطالكتابوهذا-اللهرحمه-السعديناصربنعبدالرحمن

واضحة.وعباراته



كتبمّنجملةوفيهإلاالمذاهبمنمذهبمنوما،كثيرةالقواعدوكتب

المختصر-ومنها،الوسيطومنها،البسيطمنها،القواعد

القاعدةذكرفإذا،جدايختصرمنومنهم،جداالتخريجفييطيلمنفمنهم

يبينها.ولاالقاعدةيوضحولا،مثالايذكرأوالأمثلةمنشيئاتحتهايذكرلا

القثعدهفيذكر،قاعدةستينعلى-اللهرحمه-مؤلفهبناهالكتابوهذا

فنأخذذكرهاالتىالقواعدهذهنشرحونحن،ميسربشرحيتيعهاثمنحتصرة

.المقاميقتضيهممابشيءإليهانشيرثمالقاعدة

الإسلامشيخكلاممنمأخوذغالبها-اللهرحمه-جمعهاالتىالقواعدوهذه

كتبمنوغيرهارجبابنقواعدمنوكذلك،القيمابنوالعلامة-اللهرجمه-

القواعد.

القواعد:بعلمتتعلقومختصرةمهمةجملةإلىالبدايةفينشيروسوف

:القاعدةتعريف:أولا5

أمكانحسيا،عليهيبنىالذيالشيءأصلوهي،الأساس:لغةمعناهاالقاعدة

معنويا.

عليها-يبنىالتىأركانهوهيالبيتكقواعد:فالعسي

الدين.اسس!أي،الدينكقواعد:والمعنوي

أعبيحكمإنها:قيلالفقهقواعدخصوصفي،كثيرافيهاختلف:واصطلاحأ



الفقه.قواعدتعريفاتمنتعريفهذا..جزئياتهامعظمعلىينطبق

منها،ليستأشياءعليهايردبللضامثتنضبطلاالحدودغالبأننعرفوتحن

فهذاأغلبيحكمهيالقاعدةإن:قولهمهذافعلى،منهاهيأشياءمنهاويخرج

هذامكانغيرهمعبرهذاولأجل،الفقهوغيرالفقهفيالقواعديشملعامتعريف

الأولالتعريفلكن..جزئياتهجميعفيهيدخلكليحكمهي:فقالالتعريف

.استثناءاتلهايحصلالقواعدمنكثيرألأنأقرب

واواحدالقاعدةهوومسمىفهل،الضابطيسمىماالقواعدبابفييذكرالعلماء:ثانيا5

؟.بينهمافرق

فتجدهم،التتبعبحسبيفرقونلاالفقهقواعدفييصنفمن!هورطريقة

الفقهأبوابفيكليةقاعدةفيذكرون،قثعدةويقولونالقواعدكتبيذكرون

بابفيكانتإذاوهي،واحدبابفيقاعدةيذكرونأو،أكثرهافيأوكلها

قواعدفيكثيرأيقعوهذا،قاعدةيسمونههمهذاومع،ضابطاتكونفانهاواحد

ممنوغيرهم،للقرافيالةصوقكتابوكذلك،-اللهرحمه-رجبابنالحافظ

والضابط.القاعدةبينيفرقونلافتجدهم،الفقهقواعدفيكتب

كتابويسميهقاعدةيذكرأنوقل،كثيرةضوابطيذكرقدبعضهمبل

وكثير،يفرقونلاتجدهمفلهذا،هذانحوعبارةأو،الفقهقواعدأو،القواعد

فكثير،يفرقونلاوالتطبيقالعملجهةمنلكن،الاصطلاحجهةمنفرقمنهم

قثعدةفمثلا،أكثرهافيأوالفقهأبوابجميعفيتكونالقاعدةإن:يقولونمنهم



،فرار+ولاضررا"لاوقاعدة،"محكمة"العادةوقاعدة،بثلشك*يزوللاا"اليقين

فيكليةقواعدهذه،ا"بمقاصدهثا"الأموروقاعدة،التيسرا"تجلبا"المشقةوقاعدة

بابفيكانإذاأما،قواعدتسمىالتيهيهذه،أغلبهافيأوكلهاالفقهأبواب

قصدنالأننثضثبطاويسمى،ضثبطايسمىلبالغثفيفإنهالفقهأبوابمنخاص

فمثلا،تضبطهاعبثراتلهارتبناثم،معينبضابطفضبطناهاالبابهذامسثتلإلى

نهارفيالجماعككفاره،الفورعلىفهيالمعصيةسببهاكفارةكل:يقولون

لاهذافلذلك،الكفاراتبثبفيخاصةفهذه،الظهاروكفارة،عمدأرمضان

فيمشاحةلا،حرجفلاقاعدةسميوإن،ضثبطايسمىبلقاعدةيسمى

.يقولونكماالاصطلاخ

ثم،الفقهقواعدفيالعلمأهلمنكثيرعندأضبطضثبطاتسميتهلكن

سجودبابفينقولحينمامثلا،المذاهبفيالخلافبحسبتختلفالضوابط

قبلنقصوكل،السلامبعدالسجودفمحلالصلاةفيزيادةكل:السهو

فيمثلا،بأسفلاقاعدةسميتهوإنالسهو)1(سجودبثبفيضثبطفهذا،السلام

أبوابفيضابطفهذا،ريحهأولونهأوطعمهيتغيرلمماطهورالماء:المياهأبواب

الطهورية.وصفيسلبهالطهورمنبشىءتغيرإذايجعلهبعضهم،يختلفالتغيرلكن،المياه

سيأتيكماالقاعدةوكذلك،المذاهباختلافبحسبيختلّفالضابطإذن

فيزيثدةكلقلناحينماالسهوسجودبثبفيقبلذكرنثفيمامثلا،-اللهشاء-إن

موضعين.فيإلاالسلامقبلسجودكليقولوبعضهم،المذاهببعضعند(1)
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فيالضابطبهذايسلملافبعضهم،يختلففهذا،السلامبعدسجودهافإنالصلاة

.الزيادةمسمى

وهوالدليلجهةمنأقربوهوالسهوسجودبابفياخرضثبطوهناك

وأ،الظنغلبةعلىمبنياكثنمثإلاالسلامقبلفهوالصلاةفيسجودكل:قولهم

الققهي.والضثبطالقاعدةبينالفرقفييتعلقفيماهذا،الصلاةصلبفيسلم

:؟واحدمعناهااو،مختنفةهيهلوالنظانرالأشياه:ثاك5

ثجيمولابن،وللسيوطى،للسبكيوالنظثئرالأسبثهاسمهكتابهنثك

.والأمثالوالنظثئرالأشباه:كلماتثلاثعندنثالبابهذاففي،الحنفي

مثلالكتابهذا:نقولمامثل،وجهكلمنالمتشابهةالمساتلهي:الامثثل

.الوجوهجميعمنمثلهأنهأيالثوبهذامثلالثوبهذا،الكتابهذا

مسالتانعندناكثنفاذا،الوجوهكثرفيالمتشثبهةالمساتلهى:الأشبثه

وجوهلأن؛الأشبثهمنكثنتوجهينمنوتختلفان،أوجهثلاثةمنمشتبهتان

.الاختلافوجوهمنكثرالاتفاق

صحتهفيالخلافعلى،الشبهقياسأو،الأشباهقياسيسمونهماهذاومن

يلحقأوالشيءبهذايلحقهلالشيءفييختلّفأنومعنثه،حجيتهومدىوفسثده

التيالأمثلةفمن،بهألحقالمسايلكثرفيالشىءهذاأسبهفاذا،الشيءبهذا

يباعأنهجهةمنفهو؟بالحرأوبالماليلحقهلالمملوك:هذافيذكروهث
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الحر.يشبهومكلفمتعبدأنهجهةومن،مسائلفيالحيوانيشبهويشترى

يعنيهذانظيرفهذا،الوجوهأقلفيشبهبينهايكونالميالمساتلهي:افظئر

.الوجوهمنوجهفيمثلهأنه

الف!:والقواعدالأصوليةالقواعد:رابعا5

.ا!و!اعد،!اعدالأصلى:أصلينعلىمدارهاالشرعأحكام

وهذه،الفقهيهالأدلةمنأنواعتحتهاالتيالمسائلهي:الأصل!ا!5

فييختلفلكن،واضحةكثنتوإنوهي،بيانهافيويختلففيهايختلفعبارات

لكن،واضحبفرقبينهايفرقلممنهموكثير،الفقهيةالقواعدوبينبينهاالفرق

تختلف.التطبيقجهةمنهي

الأمرفو!ا!لةالأدلمنأنواع!افيرجالتيهي:الأصليةفا!ا!5

،العامعلىيقضيالخاص،المجملعلىمقدمالمبين،للتحريمالنهي،للوجوب

قواعدمنذلكأشبهومث،المؤولعلىمقدمالظاهرالظاهر،علىمقدمالنص

هذا،للوجوبهذافيقال،بهايحكمالأدلةمنأنواعهىالتىالأصول

ذلك.أشبهوما،عامهذا،خثصهذا،للتحريم

نظرتفاذا،فقهيةأحكامتحتهايندرجالتيالمساتلهيا!:ا!ا!5

*الأمور،+للوجوبا"الأمرقولكوبينبينهفرقبمقثصدها*ا"الأمورقولناإلىمثلا

وأعطاهمثلاأخرجفمن،الفقهيةالمساتلمنأنواعتحتهايخطرجبمقثصدها"
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يكنلمللهبةأعطاهكثنوإن،عنهأجزأالزكثةبنيةإياهأعطاهكثنإن،رجلا

:الصلاةفيوهكذا..هبةيكنولمللزكاةيكنلمدينقضثءكثنوإن،للزكثة

كانتالعصربنيةالعصرصلىومنظهرأكانتالظهربنيةالظهرصلىفمن

غثلبأوالفقهأبوابجميعفيهاتدخلفهذه،كثيرةمسثئلفيوهكذا..عصرأ

الفقه.أبواب

فهلا"للوجوبا"الأمر:نقولمامثلالأدلةتحتهافيندرجالأصولقواعدأما

حكماهذامننستفيدلا،؟عمليافقهياحكماللوجوبالأمرقولنثمننستفيد

.خثصدليلبواسطةإلاعمليافقهيا

منهنستفيدفهذا،ا"لشكبثيزوللاا"اليقينأو،ا"بمقاصدهثالأهور"اقولنثأما

توضأومن،صحيحةفصلاتهصلاتهفيشكفرغلماثمصلىفمن،فقهيةأحكاما

صحيح.وضوءه:نقولينتقض؟لمأموضوءهانتقضهلسكذلكبعدثم

الفقهية:القواعدتصالحكيف:خامسا5

منمستنبطهوماومنها،دليلنصهومامنها،تختلفالفقهيهالقواعد

تقبلالتيالصحيحةالقواعدجهةمنهذالكن،تفصيلفيهأيضاوهذا،الدليل

النبيعنثبتحديثأصلهاهذهضرار+ولاضررا"لاقاعدةمثلا،بهاويحتج

أنواعأعلىوهذه،ضرارا")1(ولاضرر"لا:قالأنه-والسلامالصلاةعليه-

منها:طرقعدةلهالحديثهذا(1)

في=أحمدوالإمام،(234.)الأحكثمكتثبفيسننهفيمماجهابنأخصجهمما:الأولالطريق
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بنعبادةعنالوليدبنيحيىبنإسحثقحدتناعقبةبنموسىطريقمن)5/326-327(مسنده-

.فذكره..-عنهاللهرضي-الصامت

حديثفي:الزوائدفيالبوصيريقالولذا،وعبادةإسحاقبينانقطاعأسندهفيلأن؛ضعيففالحديث

يدرك"لم:عديوابنالزمذيعنهقال،الوليدبنإسحاقلأنمنقطعانهإلأ،ثقاترجثلهإسنثدهذاعباده

.ا"عبادةيلق"لم:البخثريوقال،"الصامتبنعبادة

.ا"انقطاع..وفيه:373صالدرايةفيالحافظوقال

وقال،"لالحثمجهولوهوعبادةعن"ارسل:التقريبفيالحافظقال،الولعدبنيحعىبنوإسحاق

:عديابنا"قال:2(1/40)الميزانفيالذهبىوقال،"يدركهولمعبادةعناروىا:(1/164)التهذيبفي

محفوظة.غيراحثديثهعامة

عنهولهعرمةعنهوررويه،-عنهاللهرضي-عباسبناللهعبدخديثمنوهو:اكنيالطريق

:طريقان

.فذكرهبه-عنهمااللهرضي-عباسابنعنعكرمةعنالجعفىجثبرعن(ا

1/313()مسندهفيأحمدواخرجه،0234،1234)2/الأحكثمكتثبفيسننهفيماجةابنأخرجه

:وقال()94الصغيرالضعفاءفيالبخاريذكره،الحديثمتروكوهو،الجعفىجثبر:)2867(وفيهرقم

.ا"كوفي،متروكالجعفىيزيدبنا"جثبر:والمتروكينالضعفاءفيالنسثتىوقال.ا"مهديوابن،يحعىا"تركه

جدّارعلىخشبتهيضعأن"للإر:!الن!النب!انعباسىابنعنعكرمةعنالحصينبنداودعن2(

.ضرار"ولاضررولا،اذرعسبعةالمتثءوالطريق،كرهوإنجاره

قالهكماعكرمهعنروايتهفيالاثقهالحصينبنوداود،)4/84(سننهفيالدارقطنيعندالطريقوهذا

عيينة:ابنوقال:قال،فمنكرعكرمةعنروىما:المدينىبنعلىوقال،ثقة:معينابنوقال،فظالحث

انظر:.منثكير"عكرمةعنواحثديئه،مستقيمهسيوخهعناحثديثه:ابوداودوقال،داودحديثنتقيكنث

.(2/63)الميزان،(2/692التهذيب

.منكرةعكرمهعنروايتهان:الحفاظكلاممنسبقممافيتلخمى

.ا:...-عنهاللهرضي-الخدريسعيدأبىحديث:اكلثالطريق
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قاعدهكذلك،-والسلامالصلاةعليه-قولهمنلأنها؛وأقواهاالقواعد

:قالأف-والسلامالصلاةعليه-عنهتبتحديثنصوهذا،بالضطن!ا"الخراج

دليل.نصهوالذيالأولالنوعهوهذا،بالضطن*)1(ا"الخراج

به".تفرد:وقال6()6/9البيهقىو،(ه2/57-8)كموالحث(،ه2)2سننهفيالدارقطنيأخرجه

الدراورديعبدالعزفىحدثنثربيعةبنعثمانبنعمدبنعثمانطريقمنوهو،ضعيفوهوعمدا"بنعثمان

وهن،اللهفرهفثرا"هن:وزاد،عنهاللهرضيالخدريسعيدأبىعنأبيهعنالمازنىيحىبنعمروعن

ووافقها"،مسلمسرطعلىالإسنادا"صحيح:قال(6)3/همستدركهفيالحماكمأنمع،ا"عليهالثهثقشثن

.عثمانوهوفيهالرجلهذالوجودضعيفالطريقبهذاالحديثولكن،الذهبى

بنمحمدطريقمن(1/411)الأوسطفيالطرانىعندعنهاللهرضيجثبرحديثمن:الرابعالطريق

ولافررالا1:بلفظعنهاللهرضىجثبرعنخثثنبنواسععمهعنخثثنبنتحىبنعمدعنإسحثق

إسحثقبنومحمدا"إسحثقابنإلاتحعىبنمحمدعنيروها"لم:سثقهأنبعدالطرانىقال.ا"الإسلامفيضرار

ورواه:قالالأربعينفيالنوويا"حسنه:القديرفيضفىالمنثويعنهوقال،عنعنهوقدمدلسلكنهصدوق

درجةإلىمجموعهاينتهيشواهدا"للحديث:العلائيوقال.بعضثا"بعضهايقويطرقولهمرسلأمالك

.:"بهالمحتجالحسنأوالصحة

.وشواهدهطرقهبمجموعالصحيحلدرجةررتقىفالحديث

والترمذي(،212/ه)والنسثتى،3(ه.)8سننهمنالبيعكتابفىسننهلطأبوداودأخرجه(1)

طريقمنكلهم(2/51)المستدركفيكموالحث،(61ا-6/94)وأحمد،(2422)جهمثوابن،(12/42)

صحيححسن."حديث:الترمذيقال.عنهااللهرضيعثتشةعنعروةعنخفثفبنمخلدعنذئبأتىابن

..اغريب

.حبثنابنغيريوثقهلم،خفثفبنمخلدسندهفيوالحديث

صحبهوجدهلأبيه،الغفاريرحضةبنإيماءبنخفثفبنمخلد:76(0)5/9التهذيبفىفظالحثقال

،غيرهعنهيرولم:أبوحثتمقالذئبأبىابنوعنه،بثلضطنا.ا"الحراج:حديثعثتشةعنعروهعنروى

في-حبثنابنوذكره،الحديثهذاغيرلهيعرفلا:عديابنوقال،ا"الحجةبمثلهتقومبإسنادهذاوليس
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بكونقد،واسعالباتبهذهفيوالاستنباط:افا!اعط:اثفيا!ع

ا"اليقينقاعدةمثلا،مستنبطةأنهاالأصللكن،ضعيفايكونوقدقويثالاستنباط

.نظر""فيه:البخاريفيهوقال،الثقات=

.مقبول:التقريبفيعنهوقال،نظرعنديمنهذبأبىابنسماعوفي:الحافظقال

فيهفالحديث.ا"الحديثهذابغيريعرف""لا:قولهالترمذيعن)4/82(الميزانفيالذهبىوذكر

:علتان

.معتبرأتوتيقاتوتيقهلعدمخفافبنمخلدجهالة(ا

مخلد.منذئبأبىابنسماععدم2(

عائشةعنأبيهعنعروهبنهشثمعن،الزنجىخالدبنمسلمتثبعهفقد،نحلدثوبعقدولكن

في()2/15والحاكم،)2243(ماجهوابن،3(ه1.)داودأبىعندالمتابعةوهذه...""بهعنهااللهرضى

:البخاريقال،الفقيهالمكيالزنجىخالدبنمسلموفيه،الذهبىووافقهالإس!اد"""صحيح:وقالالمستدرك

ابنعنوتقل،بشىءليس:المدينىابنوقال،أبوداودوضغفهبهيحتجلا:أبوحاتتموفال.الحديثمنكر

.ا"ضعيف:قالومرة،ثقه:قالومرة،بأسبهليس:قالفمرة:فيهروايثتثلاثعون

"فهذه:ذلكبعدقالثئم،عليهاستنكرتالتىالأحاديثبعض()4/12الميزانفيالذهبىلهساقوقد

انظر620(0)2/9الضعفثءفيالمغن!فيالذهبىوذكره،ويضعًف"الرجلقوةبهاثر؟وأمثثلهثالأحاديث

.(01)4/2الميزان،77(./8)هالتهذيبتهذيب،()3/1325الكمالتهذيب:فيترجمته

بهعنهااللهرضىعالشةعنابيهعنعروةبنهشامعنالمقذمىعلىبنعمرهذامسلماتثبعولكن

يدلسكان"لكنه:الحافظفالكماثقةوهو/322()هالكبرىالسننفيالبيهقىعندالمتابعةوهذه"...

عبدالله،ابنهعنهذلكنقلكماخيرأعليهأثنىوقد،يدلسكثن:أحمدالإمامعنهوقال.ا"شديدأتدليسا

عنأخذهيكونأننخافأتاغير،بزيثدةجاءإذالهلحكمناتدليسهولولا،الصدقمحله:ابوحاتتموقال

."تقهغير

يتقوى:وفال()5/1315الإرواءفيالألبانىحسئنهوقد،الحسنلدرجةيرتقىالمتابعاتبهذهفالحديث

.الطحثويذكركمابثلقبولالعلماءتلقاهوقدلاسيما"قبلهالذىالطريقمنالحديث
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الصلاةعليه-النبيعنحديثينمنمستنبطةقاعدةهذهبثلشكا"يزوللا

هريرةأبيحدي!ماومن،الصحيحينفيزيدبنعبداللهحديثمن-والسلام

الرجل!نهالنبيإلىشكى:قالأنهزيدبنعبداللهحديثففي،مسلمصحيحفي

يجدأوصوتايسمعحتىينصرف""لا:ف!ال،الصلاةفيالشيءيجدأنهإليهيخيل

فصاغ،-عنهاللهرضي-هريرةأبيحديثفي-أيضا-معناهوجاء،ا")1(ريحا

استنباطوهوا"بالشكيزوللاا"اليقينقولناوهيقاعدةالبابهذامنالعلمأهل

عليها.متفققاعدةوهي،وواضحصحيح

:؟القواعدعددكم:سادسا5

إلىردهامنومنهم،بالمئاتجعلهامنمنهم،عددهافيالعلمأهلاختلف

بنالعز:مثلا،معنويااختلافاليسالحقيقةفيالاختلافوهذا،واحدةقاعدة

القاعدةفهذه،المصالحتحصيلإلىكلهاالشريعةرد-اللهر!ه-عبدالسلام

بتحصيلجاءتفالشريعة،كلهاالقواعدوتجمعالبابهذافيالأصلهيعنده

المفاسد،بدرءإلايحصللاالمصالحتحصيلإن:ويقول،المفاسدودرءالمصالح

وبعضهم،المصالحتحصيلإلىراجعفهوالمصالحتحصللمالمفاسدوجدتفإذا

يستيقن،حتىالشكمنيتوضثلا:باب،(4611)الوضوءكتابفيصحيحهفيالبخثريأخرجه()1

عنالمسيببنسعيدعنالزهريطريقمنكلاهما،05()3/الحيضكتثبفيصحيحهفيومسلم

فيهريرةأبىحديثمنشثهدوله،ا"..فذكرهبهعنهاللهرضىزيدبنعبداللهعمهعنتقيمبنعئثد

وجد"إدا:مرفوعأبهعنهاللهرضىهريرةأبىعنأبيهعنصثلحأبىبنسهيلطريقمنمسلمصحيح

."االحديث...لاأمشيءمنهاخرج،عليهفأشكلشيئابطنهفيأحدكم
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أربعاً:جعلها

بثلشك.يزوللااليقين(1)

محكمة.العادة)2(

التيسير.تجلبالمشقة)3(

.ضرارولاضررلا)4(

ا:الامورقاعدةزادوبعضهم،والنظائرالأسباهكتابهفيالسبكىاعتمدهوهذا

بمقاصدهاالأموروهيالقاعدةهذهإنيقولونأربعأيجعلونهثوالذين،بمقاصدهثا"

واحدةأواربعأأوخمساجعلهامنوكذلك،القواعدهذهمنواحدةفيداخلة

مستخلصةوانهاالقواعدتلكضمنداخلّةإنهاتقوللكنهالقواعدتلكينكرلا

عظيمةقواعدعليهاويفرعونالكليةالقواعدهذهيذكرونهذاولأجل،منها

كتبهم.فيمدونهوكماوكثيرة

ا"المشقة،بثلشكا"يزوللاا"اليقينوهيذكرهاسبقالتيالخمسالقواعدوهذه

،ا"بالنياتالأعمالإنماأو،بمقاصدهث!الاهور،ضرار"ولاضررا"لاالتيسرا"،تجلب

كليةقواعدبهاوتلحق،عليهاومتفقبهامقطوعقواعدهذه،ا"محكمةا"العادة

وأالقاعدةهذهفيتدخلهل،المساتلبعضتفاريعفييختلفلكن،عليهامتفق

.؟تدخللا

هذهوهيالبابهذافيالأصلوهي،عليهافمتفقالقواعدهذهأصلأما

ينقضلاا"الاجتهادقولهممثلعليهامتفقكثيرةقواعدبهاويلحق،الخمس!القواعد
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مثل!النبىعنحديثنصدليلهايكونقدثم،ذلكأسبهوما؟لاجتهادا"

-والسلامالصلاةعليه-النبىعنحديثنصفهذابالفطن**الحراجقولهم

بثبها.فيقواعدهيبل،البابهذافيكالقواعدهىأدلةمنالمعنىهذافيجثءوما

لاا"الاجتهادقولهمفمثلا-عنهماللهرضى-الصحابةعملدليلهايكونوقد

اللهرضي-الصحابةمناتفاقمحلأنهالعلمأهلذكرهذاينقفبثلاجتهادا"

الأشقاءالإخوةبمشثركةالمشركةفيقضى-عنهاللهرضى-عمروان،-عنهم

وموافقة-عنهاللهرضي-عمرفعلإنالعلمأهلقال،لأم)1(الإخوةمع

المشركة:مسألةفي-عنهاللهرضى-عمرأثر(1)

منبهبنوهبعنالفضلبنسمثكعنمعمرعنعبدالرزاقطريقمن)4/88(سننهفيالدارقطىأخرجه

زوجهاوتركتمانتامرأةفي-عنهاللهرضى-الخطاببنعمر"أتي:قالالثقفيالحكمبنمسعودعن

"...بالثلثوالأبللأمالإخوةوبينللأمالإخوةبينفشزكوأمهالأبيهاوإخوتهثلأمهاوإخواتهاوأمها

الحديث.

معمرعنالمباركابنطريقمنالبيهقىوأخرجه،مصنفهفيعبدالرزاقو(خرجه:المغنىالتعليقفيقال

.النساتيا"وصؤبهمسعودبنالحكمعن:قاللكن

به.معمرعنالمبثركابنطريقمن2(ه)6/هالكبرىالسننفيالبيهقىوأخرجه

.الإسنثدصحيحالطريقهذامنوالألر

بنعمروعنالزنثدابىعنالثقفييعلىبنأميةأبىطريقمن)4/337(المستدركدطكمالحثأخرجهوقد

وأشرك،قرباإلأالأبزادهمماحمثرأكانأبثهمألاا"هبوا:قالالمشركةفيثثبتبنزيدعنأبيهعنوهب

.ا"الثلثفيبينهم

الذهبى.ووافقه،الإسنادا"ا"صحيح:كمالحثقال

."ضعيفوهو،الثقفىيعلىبنأبوأميةا"فيه:فقال)3/86(التلخيصفيفظالحثتعقبهلكن
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أخرىقواعدلوجدتتاملتولو،القاعدةهذهفىاتفاقعلىيدللهالصحابة

.البابهذافيتشبهها-عنهماللهرضي-الصحابةعنجاءت

.خلافموضعقواعد:التال!النوع

عليها.دليللاضعيفةقواعد:الرابعالنوع

:أقسامأربعةعلىالبابهذافيالقواعدتكونإذن

.القوةمنالأولىالرتبةلهفهذا،دليلنصكانما:الأولالقسم

اللهرضي-الصحابةاجتهادعنكاناو،مستنبطاكانما:الثثنيالقسم

.-عنهم

تقبللاوقدأحياناتمبلقدفهذه،خلافموضعكانما:الثالثالمسم

وضعفه.الدليلقوةبحسب

لأنهاتقبللافهذه،مذهبيقولعلىبنيتمذهبيةفقهيةفواعد:الرابعالقسم

إلىالنظردونالمذهبفيالمسائلوفقتصاغلأنها؛الدليلتخالفمذهبيةقواعد

الدليل.

:؟بهايحتعلااوبهايحقعهلالقاعدة:سابعا5

تختلف،أنهاتبينسبقماإلممانظرناإذا،؟دليلاليستأمدليلهىهلاي

استنباطاًمستنبطةكانتفإذا،مستنبطهوماومنها،بهاويحتجدليلهومافمنها

إلأعنهتحللا:نحبثابنوقال،الدارقطنىا"ضغفه:وقال(/394)4الميزانفيالذهبيوذكره

اهـ.."وغيرهمسعودبنالصلتوعنهالزلمادوابيعروةبنهشثمعنروى،للخواص

ضعيف.وهويعلىبنأبوأميةفيهثثبتبنزيدعنأما،صحيغعمرعنفالأثروعليه
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لافإنهامذهبيقولعلىمبنيةالقاعدةكانتإذاأما-أيضا-حجةفهيصحيحا

تقبل.

.؟يقيللااوحكمةيقبلهل،القاعدةالقاضينوالحاكمظفإؤا:ئامنث5

ويردحكمهيقبللافانهالقاعدةخثلفإذاوالقاضيكمالحثانالقرافيذكر

لماأو،عليهاتفقلمامخالف!الفقهيةللقاعدةالمخالفا"إن:معناهما:قثل،حكمه

ماحسبتفصيلفيهوهذا،دليلا"أالقاعدةفجعلللدليلمخالفةأو،عليهأجمع

قبل.ذكر

مثلأ:،تردلاالفتياأوالحكمهذافإندليللأجلللقاعدةالمخالفةكانتفإن

تحتها،تندرجمسائلهاجميعأنفيوأصلقاعدةهذها"بالشكيزوللا+اليقينعند!ا

المسائلمنمسالةجاءتفإذا،ذلكأشبهوماكانماعلىكانمابقاءوالأصل

لهذامخثلفتناكانتإنننظرالحالةهذهفي،الأصلهذاخلافعلىبهاوقلنا

القولهذافإندليلهنثلكيكنلموإنبهعملنثاخردليللأجلاليقينوهوالأصل

لهذهمخرجاالدليلهذاويكون،الصحيحالدليلعلىالمبنيةبثلقاعدةوئعمليرد

.البابهذافيأصلهىالتىالقاعدةعموممنالمسثلة
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الفق!يةالقواكد

ولكلا]االقاعرة

عماالاينه!ولا،اوراجمحةخالصةمصلحتهبماإلايامرلاالشال!

اوراجمحة.خالصةمفسدتة

أهلمنكثيرقالكمثهيبل،قاطبةالعلمأهلمنإجماعمحلالقاعدةهذه

عليهاومتفرعمنهاماخوذالقواعدمنسواهاماوأنإليهاترجعالشريعةإنالعلم

تجلبأنيمكنلالأنهالمصاعجلبإلىترجعالشريعةإنالعلمأهلبعضوقثل

المفاسد.در!ماإذاإلاالمصاع

)إن:تعالىقال،والإجماعوالسنةالقرانمنكثيرةأدلةالقاعدةهذهعلىدل

.!)1(والبغيوالمنكرالفحشاءعنوينهىالقربىذيوإيتاءوالاحسانبالعدليأهراللة

بلعدليطمرالله)إن:فؤلهفيالمصثعتحصيلعلىأولهثيدلالايةفهذه

عن)وينهى:قولهفيالمفاسددرءعلىيدلواخرها!القربىذيوإيتثءا؟حسثنوا

.والبئي!والمنكرءالفحشث

مكثرملأتحمبععتا"إنمث:بحديثلذلكيستدلأنفيمكنالنبويةالأحثدسماأما

.ا"الأخلاقصاعالأتمم1:لفظوفي،ا")2(الأخلاق

.09اية،النحلسورة(1)

محمدبنعبدالعزيزحدثنث:قالمنصوربنسعيدطريقمن)3/323(مسندهفيأحمدالإماماخرجه)2(

قال:قالعنهالمحهرضىهريرةأبىعنصثعأبىعنحكيمبنالقعقاععنعجلانبنمحمدعنالدراوردي

"الاخلاقصثعلأتممبعثت"إنمث:!اللهرسول
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كمثلقبليالانبيثءومثلهثليا"إنما:قال!النبىأنالصحيحينفيتبتوكذلك

احسنها:قيقولونالدارهذهفييطوفونالنثسفجعل،لبنةهوضعإلادارابقرجل

.")1(اللبنةتلكفانا،اللبنةهوضعلولاهذا

بهاجاءالتيالحسنةوالأخلاقالمصالحيحميعأتىأنهإلىإسارةالحديثهذاففى

فيجاءكماالنقصهذاكملوأنه،-والسلامالصلاةعليهم-قبلهالرسل

منالرسالاتتلكبهجاءتبماامرأجاءوأنه،ا"الأخلاقهكارم+لأتممالحديث

ذلك.ليتموجاءوالعدلوالإحسانالخير

وهي:صياغتهافيأقسثمأربعهعلىتشتملوجدتهاالقاعدةهذهتأملتوإذا

الخالصة.بالمصلحةالأمرا-

عنه،اللهرضىهريرةأبىأحاديثعليهاختلطتقدأنهإلاصدوقوهوعجلانبنمحمدفيهفالحديث=

.)6136(التقريبفيحجرابنالحافظذلكعلىنصنكما

أبىعنيحدثالمقبريسعيدكثن:عجلانابنعنالقطثنتحعىوقالا":)5/921(التهذيبفيوقال

ولما،هريرةأبىعنكلهافجعلهاعليهفاختلطتهر-رةأبىعنرجلوعنهربرةأبىعنأبيهوعنهريرة

."صحيحهنفمهافيكلهاالصحيفةلأنتهالإنسانيوهنبوهنهذاليس:فالالقصةهذهالثقاتكتابفيحبانابنذكر

هريرةأبيعنصحثحوجوهمنمتصلهو:عبدالبرابنوقال،!النبىعنبلاغثالموطثفيمالكورواه

بعت"إنمابلفظمرفوعأهريرةأبيعنصحيحبسندرمالمكثأولفيوالخرايطيأحمدرواهماومنها،وغيره

لكن،ضعيفوهوالقرشىإبراهيمبنعمرفيهبسندالأوسطفيالطرانيرواهماومنها*الأخلاقعثعلأثمم

.(41142)الخفاءكشف:انظر.ا"صحيحمعنثه

فيصحيحهفيومسلم،النبيينخاتتمباب،)2/228(!النبىمنثقبفيصحيحهفيالبخثرممهماأخرجه(1)

رضىهريرةأبىعنصالحأبىعندينثربنعبداللهطريقمنكلاهما)7/64-65(!النبىفضاتلكتثب

..."فذكرهبهعنهالله
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الراجحة.بالمصلحةالأمر2-

الخالصة.المفسدةعنالنهي3-

الراجحة.المفسدةعنالنهي4-

ال!الصة:المصالعفمفالى

مصالحهذه،لهوالإخلاص،وتوحيدهورجاءهوتعالىسبحثنهباللهالإيمان

تبعاً.تقصدلم،أصثلةبالذاتمقصودةخثلصة

الراجمحة:المصالعومفال

وأهله؟الكفرودحر،وتثبيتهالدينإعلاءفيهإنحيثاللهسبيلقيالجهاد

،بثلذاتمقصودةليستأموروسبيهمالكفارفقتل،أصثلةمقصودأليسلأنه

)كتب:تعالىقالهذاولأجل،اللهدينإعلاءمنعليهايترتبماالمقصودإلضا

لمالكن،لهامحببوغيرللنفوسمكروهافجعلهلكغ!)1(كرةوهوالقتالعليكم

وكانمكتوباكانالآخرةفيوالآجلةالدنيافيالعاجلةالمصاع!نعليهيعرتب

واجبا.

الغالصة:المفاسدومفال

ىأفيهليستخالصةمفسدةفهوالذنوبوأكبرالكبائرأكبرفهوالشرك

أصحابهكانوإن،الشرعحكمجهةمنخثلصةمفسدةفهومنفعةأومصلحة

منشيءلهميكونقدبالشركلهميحصلمايكسبونماجهةومنالعادةجهةمن

خثلصة.مفاسدالشرعجهةمنلكنهاالمنافع

يحصلقدكانوإن،خثلصةصفسدةهوالعلمأهلبعضعندالسحركذلك

.612:اية،البقرةسورة(1)

25



.الشرعجهةمنمعتبرةغيرلكنهاالدنيافيالمنثفعمنشىءللسثحر

الراجمحة:المفاسدومفال

قلوالميسرالخمرعن)يسالونك:تعالىقثل،بالميسرواللعبالخمرشرب

.للنثتر!)1(ومنثفعكبيرإثثمفيهما

ومابهاالتجثرةمنمصثلحهاقيستإذالكنهامنافعفيهماانإلىسبحانهفاشار

المفثسدمنعليهاويترتبيتولدماجثنبإلىالخمربشربالنفوسنشوةمنيحصل

الجهةهذهمنهيلكن،أترفلا،لهثقيمةولامرجوحةالمصلحةتلكتكون

اقل.هيبلالشرككمفسدهليست

:القاعدةهذهفيالفانيةوالمسالة

.؟خالصةومصلحةخالصةمفسدةهناكهل

أهلمنكثيركلاموظثهرالقواعدأبوابفيالمصنفينمنكثيركلامظاهر

خثلصة.مصثعالمصاعمنوأنخثلصةمفاسدالمفثسدمنأنالعلم

فيليستأنهكما،خثلصةمفاسدالوجودفيليسأنهإلىاخرونوذهب

فإنهخثلصةمفسدةالشرككونمنذكرماإنوقثلوا،راجحةمفاسدالوجود

ولم،النفوسإليهتقللموجهكلمنخثلصةمفسدةكثنلولأنه؛بصحيحليس

.الشركوتتبعالنفوسمنكثيرتشرك

ولاالطباعمنهتنفرفانهوجهكلمنخثلصةمفسدةكثنفلوالسحروكذلك

تقبله.

.921:اية،البقرةسورة(1)
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وأعمالوالصياموالصلاةالتوحيدمنالإيمانأعمالمسألةفيقالواوكذلك

فيهامفسدةلاوأنهاخالصهمصالحأنهاذكرواالتى،ذلكأسبهوماالذكرمنالبر

.الوجوهمنبوجه

مصثلحهىبلوجهكلمنخالصةمصاعليستإنهالعلمأهلمنكثيرقال

المشقةمنلهثالاستعدادمنيسبقهاومابالعباداتيقترنماإن:وقالوا،راجحة

مسمىيسلبهاتعبونوعمشقةنوعفإنهالتقديرفييسيرأكثنوإنوالتعب

كانخاوإن،ومشقةتعبافيهأنشكلاهذافان،المصلحةبثبفيالخلوص

بهاويانسيحبهابالعبادةنفسهوتتروض،بالعبادةيأتيالذيكانوإن،يسيرة

الصلاةعليهقالهذاولأجل،المشقةمنشيءهنثكيكونأنلابدذلكمعلكن

.11)1(بالمكارهالجنةحفت":والسلام

فذلكم":هريرةأبيحدسافيوقال،مكارهجميعهثالصالحةالأعمالفجعل

الأحوالفيالمكروهاتفيأيرهالمكثعلىالوضوءإسباغذكرعندماا")2(الرباط

عنسلمةبنحمادطريقمن،واهلهانعيمهاوصفهالجنةصفهكتثبفيصحيحهفيمسلمالإمثم(خرجه(1)

.ا"فذكره...عنهاللهرضىمثلكبن(نسعنوحميدثثبت

أبيعنالاعرجعنالزنثدابيطريقمنعنهاللهرضىهرهـةأبيحديثمنبعدهاخرشثهدألهوأخرج

.ا"فذكره...بصثله!النبىعنعنهاللهرضىهرورة

أبيطريقمن(61)9/هبالشهواتالنثرحجبتبثب،الرقاتقكتثبفيصحيحهفيالبخثريوأخرجه

وحجبت،بالشهواتاكرا"حجبت:قال!اللهرسولأنعنهاللهرضىهريرةأبيعنالأعرجعنالزناد

.(435/02)بالم!رها"الجة

ابيعنأبيهعنعبدالرحمنبنالعلاءحديثمن(1/151)الوضوءكتثبفيصحيحهفيمسلمأخرجه)2(

....ا:فذكرهبهعنهاللهرضىهرهـة
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بثلشر)ونبلوكم:تعالىوقال،والحرالبردكشدةعليهاويشقالنفستكرههاالتي

!افيلكونلاوهذا،الشرفيهوكماالخيرفيفجعلقتنة!)1(والخير

لصة.الخث

بالمفسدةأريدا"إن:فقالالسعادةدارمفتاحفيالقيمكابناخرونوتوسط

المصاعهذهنفسفيأنأريدوإن،خثلصةمصلحةالوجودفيليسفإنهالمشقة

نأأريدلصةالخثالصالحةالأعمالمنذلكأشبهوماوذكرصلاةمنالعبادةوهي

شيءويسبقهايقارنهثقدأنهأريدوإن،بصحيحفليسمفسدةالعبادةنفسفي

فهيبأسفلاالاعتباربهذامفاسدسميتفإذا،تسمىأنحرجفلاالمشاقمن

.""مشاق

الله،لأولياءالجنةفيالقواردارفيإلاتكونلالصةالخثالمصالحإن:وقالوا

نعيمهمفيالدنياأهلبينفرقهناكيكنلمالدنيافيخثلصةمصالحكانتلووإلا

المصثلحفإن،والكرامةالجنةدارفينعيمهموفي،وتعالىسبحانهدلهبعبادتهم

.الدارتلكفيإلاتكونلالصةالخث

تكونلاالنثرفيالكفارمنالخلودعليهوجمالمنهيلصهالخثالمفاسدوكذلك

جهنم.فيالدارتلكفيإلا

:القاعدةهذهفيالثالثةالمسألة

وهفسدته؟مصلحتهتساوتماوهوخاس!قس!هنالثهل

هناكليسوأنه،سبقكمارباعيةالقسمةأنالعلمأهلمنكثيركلامظثهر

.35:آية،الأنبياءسورة(1)
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منوجهكلمنالمصلحةتقابلالمفسدةوأن،مساويةمصالحتقابلهامفاسد

علىإحداهماتترجحأنلابدومفسدةمصلحةوجدإذالابدبل،الوجوه

.الأخرى

تثماتقابلايتقابلشيءالكونفييوجدأن-سبحانه-بحكمتهيليقولا

أحدهمايغلبأنلابدبللهامقابلةأو،شىءكلفيلمفسدتهموافقةمصلحته

.البابهذافيالعلمأهلذكرهاالتىالأدلةظاهرهوفهذاالآخر

:القاعدةهذهفيالرابعةالمسألة

مراتب.ثلا!علىالمصالح

المصالح.فيالأفضلوهىالعلياالدرجةفيمصالح1-

فاضلة.مصالحوهيبعدهاالتىالدرجةفيمصالح2-

متوسطة.مصالح3-

منالعلياالدرجةفيهوبماجاءكماالمصالحمنالأنواعبهذهجاءفالشرع

المصالحوهيبعدهاالتيبثلمصالحجاءوكذلك،الأفضلالمصالحوهيالمصالح

ومتوسطأفضلفهىذلكمنأدنىتكونالتيبثلمصالحجاءوكذلك،الفاضلة

وفاضل.

سثلمهالمحثن11:قال.؟أفضلالعملأيسئلأنه:!هالمبىحدثعليهاودل

:قال.؟ماذاثم:قيل.اللة"سبيلفي"الجهاد:قال.ماذا؟تم:قيل."ورسوله

.هبرورا")1(حج"

الزهريطريقمن،المبرورالحجفضلباب،1/384()الحجكتثبفيصحيحهفيالبخثري(خرجه(1)

...."فذكره،بهعنهاللهرضيهرورةأبيعنالمسيببنسعيدعن
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لماوأعظمهاوأفضلهاالمصالحأعظمباللهالإيمانفجعل،مراتجماثلاثإلممافرتبها

منالقلبفييكونوما،لهوالعبوديةلهوالإقراراللهتوحيدمنفيهيكون

.شيءيعدلهالاالتىالعطمةالقلوبأعمالمنوالتوكلوالخشيةالخوف

مقصودأليسبالتتبعمقصودهوالذياللهسبيلفيالجهادذلكبعدذكرثم

بعدفجعلهوأهلهالكفروقمع،اللهكلمةإعلاءمنعليهيترتجماولأنه،بالذات

وجبولمن،جالحثلنفستكونمصلحتهلأن؛الحجذلكبعدذكرثم،ذلك

المراتحبهذهوتحت،اللهسبيلفيالجهادكمصلحةمصلّحتهفليستالحجعليه

.كثيرةرتجما

كثنفما،كذلكوالأفضلوالمتوسط،كثيرةرتجماتحتهالمصاعمنفالأفضل

متوسطا.يكونحتىالمتوسطمنقريباكثنالأفضلمنالرتبأدنىفي

المصثعمنالأدنىرتبةإلممايصلالمتوسطةالمصالحمنالأعلىكثنوما

وأالمستحبدرجةإلممايصلقدالفاضلفيأنزلرتبةفيكثنماأنكما،الأفضل

منالأدنىدرجةإلىيصلالعلياالدرجةفيكانوما،ذلكمنأقلدرجةإلى

وبحسبمصثلحهااختلافبحسبوتختلفرتبهاتختلففهذه،منهاالمتوسط

تعديها.

الأعمالأفضلهيفالصلاة،تختلفوجدتهاداتالعبثإلممانظرتفإذا

الأعمالهذهإلىنظرتإذا،وهكذا،الماليةالأعمالأفضلهىوالزكثة،البدنية

.كثيرةرتباتحتهاأنفالمقصود

وهو،وتعالىسبحانهباللهالشركوهو،الاكبرفيها،مراتجماالمفاسدكذلك
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كماالخلقلهاللهخلقماضدوهذا،للتوحيدإبطاللأنهوأقبحهاالمفاسدأعظم

.ليعبدون!)1(إلاوالائسالجنخلقت)وها:تعالىقال

الأعمالأقبحإلىالمشركهذفعمد،عبادهمنوتعالىسبحثنهأحبهماضدوهو

ابنحديثفيولهذا،المفاسدجههمنالرتبأقبحفيفهوفارتكبهالكباتروأكبر

:قال.؟أعظمالذنبأيسئلوالسلامالصلاةعليهأنهالصحيحينفيمسعود

نأخضيةولدكتقتل*ان:قال.؟أيثم:قيل"خلفكوهونداللهتجعلأن"

.ا")2(جاركبحليلةتزانيا"ان:قال.؟أيثم:قيل.معكا:يطعم

باللهالشركفجعل،مراتجاثلاثإلى-والسلامالصلاةعليه-المفثسدفرتب

لأن؛معهيطعمأنخشيهالابنقتلذلكبعديتلوهثم،أكبرهاوهو،مفسدةأشد

بعدالثانيةالرتبهفيفجعله،للرحمقطيعةفيهولأن،حقبغيرللنفسقتلفيه

بحليلةالزناوهوالزنامنخثصثنوعثوذكر،الزناذلكبعدذكرثم،باللهالشرك

علىومعاونتهوصيانتهفراشهوحفظوالتوقيرالاحتراممنحقهلهفالجار،الجار

بحليلةالزناإلىهذافتعمد،والمستحبةالواجبةحقوقهوحفظالصالحةالأعمال

الزنا.أنواعأعظممنفكان،جثره

.65:آية،تالذاريثسورة(1)

أئدادأ!،للهتخعلوا)فلا:تعالىقولهباب،التفسيركتثبفي()8/163صحيحهفيالبخارياخرجه)2(

شرحبيلبنعمروعنوائل(بيطريقمنكلاهما(1)2/41الإيمانكتثبفي،صحيحهفيمسلموأخرجه

...."فذكرهبهعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدعن
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:القاعدةهذهفيالخامسةالمسألة

:العسناتبينالتعارض

الراجحةالمصالحأو،الخالصةالمصالحبتحقيقمتعلق،عطمبحثوهو

.؟يقدمفأيهما،كثيرايحصلالحسناتبينفالتعارض،الحسنةتلكح!سبعلى

نأإما،الأخرىبتركإلاإحداهمالانفعلأننستطيعلاحسنتانهناككانإذا

.؟ئقدمفماذا،بينهماالجمعيستطيعولا،جميعاًتتركهماأو،إحداهماتفعل

.الحسنثتتعارضفيالأصلهووهذا،وأعظمهماأكملهمايقدم

الكفاية.فرضمعالعينوفرض..والمستحبالواجب:ذلكمثال

والمستحب:الواجبمثال

وطلبهحالاكانإذاواجبالدينسدادأنالمعلومومن،حالدينعليهإنسان

إذاالأصحهووهذا،يطلبهلمولويجبأنهإلىالعلمأهلبعضذهببل،صطحبه

.الوجوبتا!دطلبهوإذا،محددوقتعلىاتفقا

الحالةهذهففىالصدقةيريدوهوالحالالدينهذاعليهكانإذاأنهفالمقصود

ضيعتصدقفإن،بينهماالجمعيمكنولا،مستحبةوحسنةواجبةحسنةعندنا

فأيهما،بهيتصدقشيءعندهيكنلمالدينسددوإن،الدينسدادوهوالواجب

بهثالعنابةيجبالتيالعبادحقوقمنأنهخاصةالواجبيقدمأنهشكلا.؟يقدم

.يتصدقولاعليهالذيالدينهذافيسلد،بهاالتفريطلاوعدم

ولا،عليهمردودةصدقتهفإنتصدقلوانهإلىالعلمأهلمنوذهب!جمع

"32-



ذلك.لهيجوز

ووقفواجبدينعليهكانفلو،ذلكمنأعظمإلىالعلمأهلبعضوذهب

أموالتضييعيجبولاالوقفهذاإبطاليجببل؟وقفهيص!حلا،مالهمنشيئا

تقياختياروهو،ونحوهكوقفالمصالحمنالخيريالعملهذاطلببحجةالناس

.-اللهرحمهما-البخارياختياروظاهر،تيميةابنالدين

حيثمنالواجماأنشكولا،الواجماهذايقدمأنعليهيجبأنهفالمقصود

المستحب.منأجرأأعظمأنهالأصل

اخر:مثثل

يده،تحتمنعلىالنفقةوبينبينهاالجمعيستطعلالكنالصدقةيريدإنسان

.التطوعصدقةعلىالواجبةالنفقةفيقدم،وأهلهأولادهنفقةفيفرطتصدقفإذا

فيوأقواهمثأشدهمافيقدم:وواجمبواجببينالتعاركا:الثانيةوالرتبة

.الوجوب

ذلك:لمثث

.الإسلامحجةوعليه،العامهذاحجةنذرإنسان

حجوإذا،يحجهذافعلى،احمدالإسلامحجةأنإلىالعلمأهلبعضذهب

.النذرحجةيحجبعدهالذيوالعام،الإسلامحجةعنكانت

يحجإنه:اخرونوقال،والمالكيةالشافعيةوهم،احمدالنذر:اخرونوقال
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لاالأخيرالقولهذاوعلى،النذروحجةالإسلامحجةعنتجزئهواحدحجة

.تعارض

الكفاية:وفرضالعينفرضبينالتفارض:النالفةوالرتبة

ومثاله:

منه،يمنعانهووالداه،الجهادعليهيتعينولماللةسبيلفيالجهادأرادإذا

!ن!الرسولأنعنهاللةرضيمسعودابنحديثفيلماالجهادعلىوالديهبرفيقدم

"بر:.ال؟أيثم:ةيل.وقتها"فيا"الصلاة:قال؟أفضلالأعمالأيسئل

ىلىالوالدينبرفقدم،الها")1(سبيلفي"الجهاد:لقث.؟أيثم:قيل.ا"الوالدين

الجهادقدم!نهأنه-عنهاللةرضى-هريرةأبىحديثوفي،اللهسبيلفيالجهاد

.)2(الحجعلى

علىمقدمثكانفإذا،جميعاوالجهادالحجعلىمفدمالوالدينبرأنفتلخص

نفقةأولخدمةإليهيحتاجانكاناوإذا،أولىبابمنالحجعلىيقدمفانهالجهاد

.كثيرةرتبتحتهايكونالأمورفهذه،الوجوبتا!د

الواجمبة:الحسناتبينللتماركامنال

صلاةحضرتوقد،الفجريصللمأنهوتذكرالعصريصليأنأرادإنسان

كتابفيومسلم،)527(لوقتهاالصلاة:باب،الصلاةكتابفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

الدارهذهصاحبحدثنا:قالالشيبثنىعمروأبيعنالعيزاربنالوليدطريقمنكلاهما1/85(الإبمان

عنه.اللهرضىمسعودبنعبداللهدارإلىبيدهواشثر

.92:صتخريجهسبق)2(
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.؟يقدمأيهما،العصر

إلاالعصروقتمنيبقولمالوقتتضايقفإذا،كثيرخلافالمسألةهذهفي

إلىيؤديالفجرتقديمولأن،وقتهافيلأنهاالعصريقدمركعاتأربعمقدار

جهةمناحمدفكان،وقتهاضثقالتىالحاضرةلهذهالوقتوحقصلاتينتفويت

بينهما.الجمعيمكنلالأنهتلكعلىالواجبةالحسنةهذهفيقدمالوجوب

فلاالترتيبيجبإنه:قالفمن،خلافففيهسعةالوقتفيكانإذاأما

.التعارضياتى،ضرةالحثتقديميجبإنه:قالومن،تعارض

ثم،الخلافبحسببعضهافيويتبينوتنظرتتأملالمسثئلهذهأنفالمقصود

.الحسنثتبينالتعارضفييتعلقفيماوهذا،الدليليؤيدهماالأظهرالقوليكون

:السيئاتبينالتعاركا

هناككانإذا،الراجحةالمفاسدودفعلصةالخثالمفاسددفعفييأتيوهو

ارتكابمنفلابد،الأخرىبثرتكابإلاإحداهمامنالتخلصيمكنهلامفسدتان

يقدم،الحسنةعكسمفسدةأخفهمايرتكبالحالهذهفي،المفسدتينإحدى

مصلحة.أقلهماويتركمصلحةأعظمهما

عليهما،ضررفيهعليهماالحدإقامة،الزانيوجلدالسارقيدقطع:مظد

وقتلالعقولوفسادالشرمنأعظممفاسدعليهيترتبعليهماالحدإقامةتركلكن

هذهفتحتمل،والجلدالقطعذلكمفسدةعلىيربوماذلكأشبهوماالنفوس

منها.أعظمهيمفاسددفعلأجلوترتكبالمفاسد
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فهجرتها،محرملهاوليسالهجرةأرادتالكفربلادفيامرأةأنلو:اخرمثال

يفتنونهاالكفربلادفيبقاؤهاولكن،وفسادشرلهايحصلفقد،مفسدهمحرمبلا

وإن،الهجرةعليهايجببلتهاجرلهانقولهذاولأجل،أعظممفسدةدينهاعن

فىالصغارالمفاسدهذهفترتكب،عليهالاتفاقبعضهمذكرحتى،محرمبلاكا!ما

.الشرعأصولمنعظيمأصلوهذا،الكبارالمفاسدتلكدفعسبيل

،حالكلعلىليسإنه:وقالواالمسألةهذهفيإشكالاالعلمأهلأوردوقد

لوإنه:معناهماوقال(الأحكام)قواعدكتابهفيعبدالسلامبنالعزأوردهوممن

نذهبلانحن:وقالواوضايقوهم،أعدائهممنعدوالمسلمينبلادحاصر

ترككم.لأجلفديةشخصاتعطوناحتىونترككم

كا!ماوإن،المفسدههذهارتكابيجوزلاإنه:المسألةهذهفيالعلمأهلقال

.الكبيرةالمفسدهتلكجنبفيصغيرة

الماءعلىتستقرولاالسفينةحملوثقل،البحرركبواقومفيمثالاأيضاوأورد

أجمعفهذه،الركثبباقيويسلموزنهايخفلكيالبحرفيبعضهميرمىأنإلا

فيمنغرقإلىيؤديالإلقاءعدمكانوإنمنهمأحديلقىلاأنهعلىالعلمأهل

جميعهم.السفينة

الأمورمنهوماوالمفاسدالمصالحمنإن:معناهماعبدالسلامبنالعزوأجاب

حكمتها.لعقللموإن،لهثوالتسليمالانقياديجبمثمنهافهذهلعقللاالتيالتعبدية
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النفوسإن:وقال،هذامنأوضحاخرجوابا-اللهرحمه-القيمابنوذكر

وأالناسمنواحدإبقاءمقثبلأحدعصمةإهداريجوزفلاالعصمةفيمستوية

ارتكابسبيلفيتدفعالكبيرةالمفاسدإنقلنثكماهذافيالأصللكن،جماعة

كلاممنعليهالجوابلوضوحيخرجهالاالقاعدةعلىأوردومث،الصغيرةالمفثسد

العلم.أهل

المسلمينقتليجوزهلوقالوا،بالمسلمينالعدوتترسلو:أيضثذلكومن

أهلمنجعذكركما-أعلموالله-والأظهر؟يجوزلاأمالكفاربهمتترسالذين

:فيقالتفصيلاهذافيأنالعلم

المسلمونيغزىأنيخشىالمسلمينعلىضررقتلهمعدمفيكانإذا:اولأ

متحقق.ضرردفعلأنه؛قتلهمجازالعدوعليهمويدخل

علىضررفيهوليس،الجهادمصلحةتحصيللأجلقتلهمكانإذا:ظفي

.الكفاربهمتترسمنعصمةيقدمفإنه،المسلمين

:والسيفاتالعسناتبينالتلاؤم:اخريمسالة

تتركأنيمكنولاالسيئةبارتكثبإلاحسنةتفعلأنيمكنلاأنه:المعنى

البحثوهذا،جيعاتفعلهمااوجميعثتتركهماأنإمث،الحسنةبثجتنثبإلاالسيئة

المتعلقةالمبثحثاهمومن،والسيئثتالحسنثتبينالتعارضمباحثأهممن

بينهما.والترجيحوالمفاسدالمصالحبتعارض
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2!رنخرإلىالإنساناضطرإذالأنهبمبهبأسلاالمخمصةحثلفىالميتةأكال:مثاد

لاالحالهذهدفعفيهولأن،مصلحةفيهالحالهذهفيمنهافثلاكل،الميتة

وإذا،الميتةمنبالاكلإلاالمخمصةمنالتخلصيمكنفلا،مفسدةالاكلوترك

أوجميعأيفعلهاأنفلابدالاكليتجنبأنلابدفإنهالمفسدةتلكسماأنأراد

:أقساملهاوهذه،جميعأيتركها

ترتكبوتارة،السيئةترتكبولا،الحسنةتفعلوتارة،الحسنةفعليقدمتارة

حال!فيالميتةمنفثلاكل،حالاتهاحسبالحسنةتلكتركناوإن،السيئةهذه

.المفسدةتلكمنأعظممصلحةالمخمصة

شربهفيكانوإن،بالخمرالتداويأرادإنساناأنلو،الخبيثالدواء:عكسها

الحسنةتلكفتتركعظيمةمفسدهمعهيجلبالمصلحةهذهتحقيقلكنمصلحة

.المفسدةتلكاجتنابلأجل

هذافيوجودهوفي،مكانفييعملإنسثناأنلو:-أيضا-الأمثلةومن

أمورأويواجهالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمراللهإلىالدعوةمنمصالحالمكان

نأيمكنلا-أعلموالله-فهذه،دفعهايستطيعولاويكرههامنهاصدرهيضيق

الذيالمكانبحسبيختلفهذابل،هذافيقاعدةيكونعثميحوابعنهيجثب

الأعمالمنبقائهعلىيترتجاماوبحسب،نفسهالشخصوبحسب،فيهيوجد

،بالبقاءلشخصالجوابيكونفقد،المنكرةالأمورمنفيهيحصلوما،الصالحة

أعلم.والله.للضرورةإلاالمكانهذاويهجريتركأنعليهلآخريكونوقد
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الثانيةالقاعرة

فهوبهالاالمسنونيتملاوما،فهوواجمببهالاالواجمبيتملافما،المقاصداحكاملماالوسائل

الأعمالعلي!!هتقفرع،مباحالمباحووسيلةل!تابعةوالمكروهاتالحراموطرقا،مسنون

ل!.تابعةومكملات!

فتشملالأعمالجميعفيعامةوهىالشرعأصولمنعظيمأصلالقثعدةهذه

التكليفية.الشرعأحكامجميع

هي،أخرىأمورإلىبهاويتوصلبهايتوسلالتىالطرق:؟لوسائلالمراد

المقاصد،هذهإلىطرقهيإلضامقصودهليستوالوسائل،نفسهافيمقصودة

واجبة،الوسيلةكانتواجباالقصدكانفإن،القصدحسبالوسيلةفعندنا

الطرقبايجابالشرعجاءوقد،والمكروهوالمباحوالمستحبالمحرمفيوهكذا

واجب.فهوبهإلاالواجبيتملافما،الواجبةالأمورإلىوالوسائل

إليها،بالسعيإلاإليهايتوصلولا،واجبةجماعةالمساجدفيالصلاة:مثاد

وإذا،راكباأوماشياكانسواءالوسيلةكانتمهماواجباإليهاالسعيفيكون

يتحققحتىويصليقادرأكانإنيقومأنعليهالصلاةوأقيمتالمسجدفيكان

ذلك.علىوقس،الصلاةوهوالواجبهذاوجود

لصلاةالمسجدقصدفمن،مستحبةالمستحبإلىفثلوسيلة:المستحبوهكذا

وفي،ومطلوبمستحبإليهافالسعيعلمحلقةحضورأوقرانقراءةأونافلة

العيشطلبلأجلبيتهمنخرجفمن،معاشهفيالإنسانأمورفيأيضاالمباحات

إلىيترقىفإنهأخرىنيةإليهضمإذالكنأصلهفيمباحايكونبيتهمنفخروجه
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أمرالرزقفطلب،لهخرحفيمانيتهبحمسبالاستحبابدرجةوهىأعلىدرجة

مشروعث.أمرأخروجهفيكونمشروع

جثءوالشرع،المقاصدأحكثملهثفثلوسائل،والمحرماتالمكروهثتفيوهكذا

سدهث،يستحبوالمكروهة،سدهثيجبالمحرمةفثلوسائل،وبفتحهاالوسائلبسد

وأبهاالأخذيباحوالمباحة،فتحهايستحبوالمستحبة،فتحهايجبوالواجبة

.القاعدةهذهفيالأولىالمسثلةهىهذه،تركها

هوهذا،الوسيلةاعتبارسقطالمقصداعتبارسقطك!ا:افانيةالمسألة

ليسنفسهالمقصودلأن؛مكةقصدعليهيجبلاالحجعليهيجبلمفمن،الأصل

اعتبارسقطفإذا،استحبابهااعتباريبقىلكنواجبهليستفالوسيلة،واجبا

سائرفيكذلك،بواجبليسلكن،إليهاالسيراستحباببقىالوسيلةوجوب

عليهيجبلمفمن،الوسيلةاعتبارسقطالمقصداعتبارسقطكلماالأخرىالأحكثم

تستحبلمالشيءهذايستحبلمإذاوكذلك،وسيلتهعليهتجبلمالشيءهذا

وسيلته.

حلقهذافيذكروا،موجودغيروالمقصودالوسيلةتعتبرإته:قثلوا:مسالة

الجمرةورميشىءفيهيبقفلمجزهقدكانأو،الرأسأصلعكانإذالرأسهالمحرم

علىالموسىإمرارلهيشرعهلهذافعلى،النسثءإلاالأولالتحلللهيحصلفإنه

الموسى،إمراريستحبإنه:قالوا،موجودغيرالشعروهوالمقصودأنمعرأسه

إجاعث.وغيرهالمنذرابنحكاه

الموسىفامرارالمقاصدأحكاملهاالوسائل:وهيالقاعدةهذهإلىنظرنالو
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نسكوالحلق،واباالرأسحلقمنوالتحلل،التحللإلمماوسيلةرأسهعلى

وهوالجمرةرمىإذاالجمهورقولفعلى،موجودغيروالشعرالصحيحعلى

إنهمالكوقول،الأولالتحلللهيحصلفإنهرأسهعلىماإزالةنيتهوفيأصلع

وهذا،رأسهعلىالموسىيمرأنلهيشرعإنه:وقالوا،الجمرةبرمىيحصل

وأن،خلافالمسالةفيكانإنيقالأنيمكنلكن،القاعدةهذهعلىمشكل

يكونأنيمكن،معنىلهليسالحلاقوالةالموسىإمرارإنقالواالعلمأهلبعض

بعضهم،حكاهكماالاستحبابعلىإجثعالمسألةفيكانوإنأقوىالقولهذا

التعبد،عليهايغلبمنهاكثيرفيأوتعبديةأمورالحجأمورإنيقالأنيمكن

أعلم.والله.منهاوهذاالانقيادويجب

:محرمالمحرموسيلة:الثالثةالمسألة

ذهبأو،الطريققطعمثل،محرمأمرالمقصودلأنمحرمةالوسيلةقلنافإذا

والوابا،محرمفهذا،ذلكأشبهماأو،النميمةبقصدمشىأو،الخمرليشرب

الإنسانيثابالوجوبحالفيفإنههذاكانفاذا،مستحبوالمستحب،واجما

جميعا.والقصدالوسيلةعلى

منهايستثنىقدالأحوالبعضفيلكن،محرمةإليهالوسيلةالمحرمفيقلناوكما

راجحة،مصلحةإلىأفضتإذاوهذا،محرمةغيرالمحرموسيلةتكونفقد،مسثئل

قلنا،كماالقاعدةمنتستثنىقدوهذه،واجبةالمحرمإلىالوسيلةتكونقدبل

بأدلة.تستثنىلكن

الإصلاحيريدآخرفجاءظلماإنسانماليأخذأنقصدظالمإنسثن:مثثد

سيئث.مثلهمنتاخذولامعينثمبلغثهذامثليمنأعطكأنث:وقالالظلمدفعويريد
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هذهلأن،يأخذهأدنللظالميجوزولا،عليهمحرمالمالهذامنالظالمفتمكين

أدنوالأصلالمالبقيةيتركأدنلأجلإليهالمالبعضدفعمنهاالقصدالوسيلة

تكودنوقد،مستحبهتكودنوقدمحرمةليستالوسيلةهذهلكن،محرمةتكودن

الظالم.هذابهايدفعالتىالحالبحسبواجبة

فيجبمحرمإلىطريقاكانفما،المحرمإلىالمؤديةالطرقسدالشرع:مسألة

الطرقبفتحالحرامتحليلفيالشرعلمقصودمناقضلأنه،فتحهيجوزولا،سده

واضحة،تكونوقد،المحرمةالأمورإلىالذرائعمسألةإلىتؤديوقد،إليهالمؤدية

:ثلاثوسائلهافالذرائع،اختلاففيهايكونوقد،جدأخفيةتكونوقد

طرقفيالآبارحفرمثلفتحهايجوزولاسدهاويجب:؟لإبعصامهيوقي

فيها.الأذىووضعالمسلمين

لتوهميمنعفلا،العنبزراعةمثل:تحر!وعدمح!عدياساهلاجمعوقي

.خمرأاتخاذه

أمرإلىوسيلةوتتخذمباحإلىتفضيظاهرهثالتيوهي:طمعتلفووقي

.محرم

بثلطلاقعليهحرمتالذيلزوجهايحللهالكىامرأةعلىعقدإنسثن:مثاد

يحللها،أننيتهومنتحليلعقدليسظاهرهفيعقدأوأظهرعليهافعقد،ثلاثا

محرمأمرإلىتفضىكانتإذاالمباحةالأمورإلىالذرائعإنالعلمأهلبعضوقال

إلىتفضىأمورفهنثكحراموهويجوزلافانهإليهوسيلةمباحةذريعةواتخذت

مباشرةإليهتفضىولامحرمةأمورإلىذرائعوهناك،حرامفهذهمباسرةالمحرم
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محرمة.أيضافهيمباحةالظاهرفيوهي

سقطإذالأنه،وأجرأرتبةوأعظمالوسائلمنأعلىالمقاصد:أخرىمسألة

التابع.سقطالمتبوعسقطوإذا،الوسيلةسقطتالمقصود

احمدالصلاةوجوبلكن،واجبةوالصلاة،واجبالصلاةقصد:مثثله

إليها.وسيلةوهذاالقصدهيلأنها؛أجرأوأعظم

!!الاا!اجبقيلا"ط:-اللهرحمه-المصنفيقول:الأخيرةالمسألة

:أخرىمسالةفيهالكن،إلبهاالإشارةسبقتوهذه،واب"

بشروطإلاتجبلالكن،واجبةوالزكاة،واجبإليهاوالسعيواجبةفالصلاة

وتحصيلالسببتحصيليجبفهل،شرطوالحولسببفثلنصاب،وأسباب

لاوأمر،المكلفعلىيجبأمربينفرقهناكإذن،يجبلاهذكل؟الشرط

بواجب،فديسبه!!الوجوبيتم!]ما:فيقالأخرىبقاعدةفيصاغ،المكلفعلىيجب

.واجمب[فهوبهالاالواجمبيتملاوما
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لفةالثاالقاعرة

التيسيرتجنبالمسقة

،كثيرةفروعولهاعظيمةقاعدةوهي،العلمأهلبينعليهامتفققاعدةهذه

ولااليسربكمالفهيريريد:تعالىقال،الحكمهذامشروعيةإلىالأدلةوجاءت

تعالىوقال،وسعها!)2(إلأنفسثالفهيكففالا:تعالىوقال،العسر!)1(بكميريد

،!)4(استطعتمهاالفه)فاتقوا:تعالىوقال،اكاها!)3(هاإلأتفسثالفهيكلفالا:

و!الت،()"استطعتمهاهنهفأتواباهراهرتكمإذااا:والسلامالصلاةعليهوقال

اختارإلاأمرينبين!اللهرسولخيرا"ما:-عنهااللهرضى-عائشة

مقدورغيرفييكونوقد،مشقةفهوالاستطاعةخارجكانفما.ا")6(أيسرهما

أخبارعدةفي-والسلامالصلاة-عليهوأخبر،مطلوبغيرفيكون،الشخص

الديناحعث"أن:-عنهماللهرضى-عباسابنحد!ماومن،عائشةحد!مامن

.185:الآية،البقرةسوره(1)

.286:الآية،البقرةسورة)2(

.7:الآية،الطلاقسوره)3(

.61:الآية،التغابنسورة()4

(19)7/!النبىفضاتلكتثبفيصحيحهفيومسلم،)4/2275(-صحيحهفيالبخاريأخرجه)5(

.ا"فذكرهبهعنهاللةرضىهريرةأبيعنالأعرجعنالزنادأبيطريقمنكلاهمث

كتثبفيصحيحهفيمسلموأخرجه،2(.)2/3ءالأنبيثأحاديثكتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه)6(

عنها.اللةرضىعائشةحديثمنكلاهما08(7/الفضثتل
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عليه-وقاله،العمل-فيسمحةالتوحيدفيحنيفيةفهى،ا)1(االسمحةالحنيفية

جاءتالتىالأدلةمنذلكغيرإلىايسره")2(دينكمضرا"إن:-والسلامالصلاة

الأصل.هذاتقريرفي

جمكرمةجمنالحصينبنداودحدثنثإسحثقبنمحمدطريقمن)287(المفردالأدبفيالبخثرياخرجه(1)

"الحنيفية:قالوجل؟عراللهإلىاحبالأديثناي!النبيسئل:قالعنهمااللهرضىعبثسابنعن

.(012)7برقمالمسندفياحمدنمواخرجه.السمحة

كعلىالحفثظكثروثقهقد،ثقهالحصينبنوداود،إسحاقبنمحمدلأجلحسنإسنثدهوالحديث

من!ره(حاديثوجودلأجلالضعفمنسيءففيهاعكرمهعنروايتهفيإلامعينوابنالمدينيابق

فمنكر،عكرمةعنرواهما:المدينىبنعليفيهقالولذا،داودعلىالحديثاهلمنالحفاظاستنكرها

فيعدكماابنلهساقوقد،سعتقيمهشيوخهعنواحاديثه،مناكيرعكرمةعنأحاديثه:ابوداودوقال

هذهوبعض،منهاالحديثهذايوردلملكنهعليهاستنكرتالتىالأحثديثبعضملالكثفيترجمته

صثلحالجملةفيفالحديث،الرواةمنبعدهممناتىفيهاالغلطوإنماداودمنفيهاالغلطلي!سالاحاديث

أعلم.والله.بهللاختجثج

فيوصلهنعم،سرطهعلىليسلأنه؛الصحيحالكتثبهذافيالمؤلفيسندهلمالمعلقالحديثوهذا!

عنحصينبنداودعنإسحاقبنمحمدطريقمنوغيرهحنبلبنأحمدوصلهوكذاالمفردالأدبكتثب

معناهعلىدلبماوقواهسرطهعنمتقاصرألكونهالترجمةفيالمؤلفاستعسله،حسنوإسنادهعكرمه

.(117/1)واليسرالسهولةلتنثيسب

الأعرابىعنقتثدةابىعنالعدويهلالبنحميدطريقمن)4/56(مسندهفياحمدالإمامأخرجه)2(

صحيح،وإسنةدهايسره"دينكمضرإن،أيسرهدينكمضر"إن:يقول!اللهرسولسمعالذي

عملفيدخولهلأجلسيرينابنفيهوتوقفالتقريبفيفظالحثعنهقالكماعالمثقهالعدويهلالبنفحميد

.نالسقطث

عنهاللهرضىبريدةعنرجاءأبىبنرجاءعنسقيقبنعبداللهطريقمنأيضثالمسندفيساهدلهوجاء

.)3/338("أيسرهدينكمخيرإنأيسرهدينكمخير"إن:قالاطديثاخرفيوذكر
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ا"اتسعالأمرضاقإذااا:آخربلفظأيضاعنهاويعبر،التيسرتجلبفالمشقة

سائرفيالشريعةهذهفيوالتسهيلوالترخيصالتيسيرجاءومشقةحرجوجدفكلما

لاإنهبل،العبارةهذهتحقيقعلىتعينأمورأتعالىسبحثنهاللهشرعبل،أحكثمها

فله،وبحمدهسبحثنهفيهاويسرفرخصالشريعةبهذهإلالهحياةولاللإنسانقوام

سبحانهنفسهعلىأثنىكماهو،عليهثناءنحصيلاذلكعلىوالشكرالحمد

وتعالى.

:أنواعوالمشاققلنا،كماالمشاقمنتزمماءفيهايكونقدوالأحكثموالعبادات

أمرماتحصيليمكنلابل،جدأيسيرةمشقةوهيابدة!عطلاولق(ا

فيهايكونوقد،أموربهايقترنقدمثلافالصلاة،الأموربهذهإلاالشارعبه

علىالماءإمرارمنولابد،إليهالقصدمنفلابدالوضوءمثلالمشقةمنشيء

لامشاقفهذه،البردمنشيءأوالحرمنشيءفيهيكونوقد،الوضوءأعضاء

.العبادةعنهاتنفك

فهذهذلكغيرإلىوالشرابالطعامعنالانقطاعمنالمشقةمنسىءفيهالصوم

.المشاقهذهلأجلالتكاليفإسقاطيجوزولا،تعتبرلامشاق

:أقسامعلىوهذه،غالبآالعباداتعنهاتنفكمشاق(2

نأوخشىسبعطريقهفيوكانالصلاةقصدأرادمنمثل:!جطآفأ(

بواجب؛ليسإليهاالقصدأنشكلافهذايقتلهأنإنسانمنخشيأو،يفترسه

المشقة.هذهلأجلالوجوبهذاالشارعفأسقط،عظيمةمشقةلأنها

لولكن،الغالبفيفيهايسلموالإنسان،العباداتعنهاتنفكالمشقةفهذه
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هذهفيلأنه؟الإنسانبهكلفالذيالحكمهذايجبولا،هذهاعتبرتوجدت

واجما.غيرالحال

لاهذهفإن،مرضأدنىمثل،غالباالعباداتعنهتنفك:جطآيسلاةف(ب

الحج.وجوبلقنعولاالصوموجوبلقنع

بهافتلحقالعظيمةالمشاقتلكدرجةإلىوتصلترتفعلافهذه:وولفج(

المسجدفيالصلاتينبينالجمعيشرعالحالهذهفيفإنه،المطروشدةالوحل:مثل

بأدنىتلحقيسيرةمشقةتكونوقد،أيضاوالعشاءينالأظهرعلىالظهرينبين

.المشاق

.جدأاليسيرةالمشقةوتقابلهاالعظيمةالمشقةالأولالقسمإذن

:أقسثمثلاثةإلىنقسمهاأنيمكنالوسطالمشقة

يعتبر.فلابهافيلحقالمشاقمنالدنياالدرجةإلىيصلقدقسمأ/

فيعتبر.بهافيلحقاليسيرةالمشاقمنالعلياالدرجةإلىيصلقدقسمب/

بثلمشاقيلحقأواليسيرةبثلمشاقيلحقهلفيهالعلماءاختلفقسمج/

العظيمة.

لها.تعرضلاوالتىللعباداتتعرضالتيالمشاقأنواعهىهذهأنالمقصود

.الشرعفيكثيرةمواضعفيشرعفيماوتعالىسبحانهاللهوخفف

المشقة:لأجلكثيرةالتخفيففانواع

للمسثفر.لقصرا-ا

يتيمم.أنلهالوضوءأوالغسلعليهسقإذا:مثل،إبدالتخفيف2-
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حالمراعاةلأجلهيئتهاتغييرفإن،الخوفصلاة:مثل،تغيرتخفيف3-

الله.سبيلفيالمقاتلين

عنالجمعةوإسقاط،القادرغيرعلىالحجكإسقاط:إسقاطتخفيف4-

والمسافر.والنساءالمريض

نفسهعلىفخشي،ماءعندهيكنولمغصمن:مثل،ترخيصتخفيف5-

ذلك.لدفعالخمرشربلهجثزالهلاكمن

.الأعذارمنوغيرهاالمطرلأجلالصلاتينبموهو:جمعتخفيف6-

""المغربمعوا"العشاءالظهر"معا"العصرالصلاةجع:مثل،تقديمتخفيف7-

ونحوهم.كالمسافرالجمعالىلحاجتهأوكالمرضمشقةمنللإنسانيعرضمالأجل

أيسركاناذاللمسافرالعشاءمعالمغربصلاةتأخير:مثل،تايضرتخصف8-

.تأخيرأالعصرمعوالظهر،له

البقرةيقرأوكان،)1(قدماهتتفطرحتىالليليقوم!ن!الرسولكان:مسألة

،كثملة)3(ليلةقامأنهوثبت،الأنعامروايةوفي،)2(والمائدةوالنساءعمرانوآل

متواتر.أمروالقيامالصياممنالصالحالسلفعنفالأخبار

هذهإنقثلمنمنهم،هذامثلعنالجوابفيالعلمأهلاختلفقد

طريقمن،قدماهترمحتى!النبىفيثمباب،التهجدكتثب(/1283)صحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

."فذكرهالحديث....:يقولعنهاللهرضىالمغيرةسمعت:فالزيادعنمسعر

عنه.اللهرضىحذيفةحديثمن،()2/168الصلاةكتثب،صحيحهفيمسلم)2(.(خرجه

صحيح.بإسنادالنسثتىأخرجه)3(
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-والس!مالصلاةعليه-بهجاءبماتقابللاوالصحابةالتثبعينعنالأخبار

والسلامالصلاةعليهعنهصحوقد،عليهاالشدةوعدمالنفسعلىبالتيسيربالأمر

،الأياممنسيئايصومأن-عنهمااللهرضى-عمروبنعبداللهعلىأنكرأنه

والسلامالصلاةعليه-أنهالعلمأهلبعضقالكما-أعلموالله-يظهروالذي

بها،فياًنسالصلاةفيواطمئنانهراحتههىفكانت،دةالعبثإلىنفسهارتاحت-

حملفإذا-والسلامالصلاةعليه-"لهشبيهاوليس،مثلهفليسالناسمنغيرهأما

الليليقطعيكنلم-والسلامالصلاةعليه-هوثم،يستطيعفلاالشدةعلىنفسه

وصياميومينإفطارعنقالبلكلهالدهريقطعولا،الشيءهذافيبالصومكله

.ا"هذاطوقتأفي"لوددت:فظلأفوجماء،يومينوصياميومإفطارأويوم

فاذأ،فأحبوههذاإلىنفوسهمارتاحتلعلهمالسلفبعضعنجاءماوهكذا

إلىبهوتؤديتتأذىقدنفسهكانتفمن،النفوساختلافبحسبيختلفهذا

مثلأالليلقطعفيالسنةنحثلفةإلىيؤديكانإنثم،هذامثللهيشرعفلاالملل

هذهمنجاءوما،عنهمنهيأنهلاشك،بالصومكلهالدهروقطع،بالصلاة

قدفإنهم،الصحابةخواصبعضوعن-والسلامالصلاةعليه-عنهالشده

أنه-عنهاللهرضي-عثمانعنجاءماذلكومن،الشىءلهذانفوسهمأنست

.اهـ.-عنهاللهرضي-ركعةفيقرأهأنهوقيل،ليلةفيالقرانختم
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لدابكةاالقاعرة

بالاستطاعة،يتعلقالوجوب

.الفهرورةمعحرامولا،العجزمعواجمبفلا

علىشىءيجبلاأنه-اللهرحمه-المصنفإليهاأشثرالتىالقاعدةهذه

هاالفه)فاتقوا:تعالىقالكماالعلمأهلمنإجماعمحل،باستطاعتهإلاالمكلف

مامنهفاتواباهرأهرتكمإذا":-والسلامالصلاةعليه-وقال،!)1(استطعتم

إليهاستطعمنالبيتحجاكسعلى)ولفه:وتعالىسبحانهوقال،ا")2(استطعتم

.سبيلا!)3(

الاستطاعةوتعالىسبحانهوذكر،الأعمالجميعفيمنهالابدفثلاستطاعة

به،تتعلقخاصةاستطاعةلهولأن؛العباداتمنكغيرهليسلأنه؛بالحجالخاصة

العلمأهلبينخلافعلىخاصةاستطاعةفلهالحجأما،العباداتمنغيمهـهبخلاف

وأنسعمرابنحدسامنأخبارعدةفيجاءالآيةفيالمذكورةالاستطاعةتفسيرفي

هذاأجلمن،)4(والراحلةبالزاد-والسلامالصلاة-عليهفسرهاأنهوغيرهما

.61:الآية،بنالتغثسبررة(1)

.44:صتخريجهسبق)2(

.79:الآية،عمرانالسورة)3(

مالك،بنأنسحديثومن،عمربنعبداللهومنهم،الصحابةمنعددطريقمنرويالحديثهذا()4

عنهم.اللهرصىالعاصبنعمروبنوعبداللهوعائشةجابرحديثومن،عباسابنحديثومن

في-(1/155)سننهفيالترمذيفاخرجه،عنهمااللهرضىعمرابنحديثوهوالأولالحديثأما
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،الضرورةمعحرامولا،العجزمعواجبفلا،وتعالىسبحانهعليهانص

نأعلىالسنةوأهل،العلمأهليذكرهالقدرببابيتعلقبحثالاستطاعةوفي

طريقمنكلاهماجدأضعيفبسند)6928رقمأيضاالحجكتابفيسننهفيماجهوابن،الحجكتاب-

به.عنهمااللهرضىعمرابنعنالمخزومىجعفربنعبثدبنمحمدعنالمكييزيدبنإبراهيم

حفظه،قبلمنالعلمأهلبعضفيهتكلمقدالخوزيهويزيدبنوإبراهيم،حسنحديث:الترمذيقال

الحديث.متروك:والنسثتياحمدالإمامفيهقال،بالكذبمتهمهذاالخوزيوإبراهيم

25(،1/4)الميزانفيالذهىعنهذلكذكر،عنهسكتوا:البخثريوقال،بثقةليس:معينابنوقال

.2(0)5/2الكبرىالسننفيالبييهقىوضعفه،23()2/هالحبيرتلخيصفيفظوالحث

كموالحث،)2/216(الحجكتابفيسننهفيالدارقطنىفأخرجهعنهاللهرضىمالكبنأنسحديثوأما

أبىابنحدثنا،مسروقبنسعيدبنعلىحدتناعبثسبنعلىطريقمنكلاهما1/442()مستدركهفي

شرطعلىصحيح:الحاكموقال،بذلك!النبىعنأنسعنقتثدةعنعروبةأبيبنسعيدعنزائدة

.هيخرجثولمالشيخين

الطريق.بهذاأنسعنقتثدةعنسلمةبنحمادسعيدأوتابع

ولا:بقولهالبيهقيتعقبهولكن،يخرجاهولممسلمشرطعلىصحيح:الطريقهذاعنكمالحثوقال

فذكره..قالالحسنعنقتثدةعنعروبةأبيبنسعيدأنبأناعونبنجعفرإلىبسندهوساق،وهماإلاأراده

بنيونسرواهوكذلك،مرسلا!النبىعنالحسنعنقتثدةعنالمحفوظهوهذا:وقال،مرسلامرفوعا

الحسن.عنعبيد

عنوالصواب(71/.2/)التحقيقتنقيحفيعبدالهثديابنعننقلا(4/061)"الإرواءا"فينيالألبثوقال

تيمية.ابنيعنىسيخناقالهكذا،وهمفهوأنسعنرفعهوأما،مرسلا!النبىعنالحسنعنقتثدة

روايتهوأنمرسلاالحديثكونبيانفيالبيهقىكلامذكرأنبعد)2/9235التلخيصفيفظالحثوقال

منكرهو:أبوحاتتمقالوقدالحرانىواقدبنعبداللهأبوقتثدةهوحمادعنالراوكيأنإلا،وهمفيهابالوصل

الحديث.

يوجبماباب،الحجكتابفيسننهفيماجهابنفاخرجهعنهماال!هرضىعباسبنعبداللهحديثوأما
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،ال!تىالاستطاعةأما،انمكلفقدرةتحتداخلةوالنهىللأمرالمصححةالاستطاعة

لأهلمذكوركلامعلى،وتعالىسبحانهاللهبإعثنةإلاتكونفلاالفعلمعهايكون

للاستطاعة،تفسيرهمقيالأساعرةوعلىالجبريةعلىالردفيالبابهذافي،العلم

.الضرورةمعحرامولا،العجزمعواجبفلا

منوتعالىسبحثنهوالله،العجزحالفيتجبلاالشرعيةالواجباتفجميع

مستطيعغيركانإذابهمامورغيرالمكلفوجعل،أوجبهماوجوبخففرحمته

فعلىتستطعلم!ان،فقثعداتستطعلم!انقائماا"صلحصينبنعمرانحديثفي

عليهلجكونألابالاستطاعةوالمرادا"،مستلقياا"صل:النسائىعندلفظوفي")ا!جنبك

مشقة.

جريجابنعنالفرشىسليمانبنهشثمحدتناسعيدبنسويدطريقمنضععفوسنده)7928(الحج-

مرفوعا.فذكربهعنهاللهرضىعباسابنعنعكرمهعنعطاءابنعنأيضأوأخبرنيه:قال

=أرىوما،الصدقومحلهالحديثمضطرب:ابوحاتتمعنهقال،المخزومىسليمانبنهشثمإسنثدهوفي

التقريب.فيكماا"مقبول"ا:الحافظعنهوقال،بأسأمجديئه

عباسابنعطاء-عنعنعن.عبدالملكالزبرقانبنداودطريقمن)2/!3(سننهفيالدارفطنىوأخرجه

بنسمالعنخالدبنمحمدعنالمخارقبنحصينطريقمنايضثوأخرجه،فذكرهبهعنهمااللهرضى

..اللهرسوليثفيل:قالعنهمااللهرضىعباسابنعنعكرمةعنحرب

عنيحدثجريجابنعنههـويالذيعطاءبنعمر:معينابنقال،عطاءبنعمروهوأخرىعلةوفيه

"الكثمل"افيعد!ابنقال،ضععف:النسثتىوقال،يضعفونهوهم،ورازابنوهوبشىءليس:عكرمة

جريج.ابنغيرعنهيرويمنأعلمولأ:قالثم)2/242(

من028(1/)جنبفعلىقاتمايطقلمإذا:باب،الصلاةكتثبلط!حيحهفيالبخثري(أخرجه11

عنه.اللهرضىحصينبنعمرانحديث
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قاتمايصلىأنيستطيعلاكثنإذاالمصليأن-وتعالىسبحانه-رحمتهفمن

قعودهفيكثنفإذا،قاعدأصلىمشقةقيامهفيكثنإذاأنه:المعنى.جثلسثصلى

المرادوليس،مستلقياصلىعليهيشقجنبهعلىكثنوإن،جنبهعلىصلىمشقة

لكنقاتماالصلاةعلىالقدرةلهتكونفقد،البتةالقدرةعدمالاستطثعةبعدم

لأنهمستطيعغيرفهذا،-نريدأوالمرضهذامنالغالبفيالبرءيتاخرأوعليهيشق

كماالحجفيوهكذا،حثلإلىحثلمنينتقلفلهذا،عليهيشقلةالحثهذهفي

لا،للأداءشرطثيكونماوهنثل،استطثعهاإذاللوجوبسرطأسياءفهنالأسرنث

حالففى،ذمتهفيبثقياواجبايكونبلالحثلهذهفيذلكاداءعليهواجبايكون

كثنإذابل،الحالهذهفيالصومعليهيجبلامسثفرأأومريضثكثنإذاالصوم

ذلك،بعدالقضاءوجوبويكونيفطرأنأنلهفإنالصومعليهوسقمسثفرأ

إذاالشرعرخصمنذلكغيرإلى،الصوميستطيعلاالذيالكبيرالشيخوكذلك

معالوجوبلجنسنفىالعجزمعواجم!فلا،بثلاستطثعةمقرونةوجدتهاتتبعتها

أيضا،اللهشاءإنستاتيالقاعدةوهذه،الضرورةمعحرامولا،العجزحال

يكونلافإنهشىءإلىالإنسثنأضطرفاذا،المحظوراتتبيحالضروراتأنوهي

"فلامنهاالاكلأحكامفيتفصيلعلىكلهاجازالميتةإلىأضطرفإنعليهحراما

بالحرمةيوصفلاأنهالحالهذهفيفليسا"الضرورةمعحرامولاالعجزمعواجب

سننهفيالنشائيأخرجهافقدا:وسعهاإلانفسااللهيكلفلا،فمستلقياكستطعا"ف!ئم:قودلطالز!ادهوأسا-

المريض.صلاةباب،الصلاةكتثب)3/96(صحيحبسند
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غعريكونوقدواجباالترخصيكونقدالترخصإلممااحتاجإذابلمحرمايكونولا

*المحظوراتتبيحا"الضروراتومشهورمعروقتهوكمايقولونالعلموأهلواجا،

ليستيعنىمنهلابدهذا.الضرورةمنأنقصالمحظوريكونأنبشرطويقيدونها

منأنقصالمحظوريكونأنبشرطلكنالإطلاقعلىالمحظوراتتبيحالضرورات

.الضرورة

وإلاالرجلهذااقتل:قيل،إنسانالقتلأنوهددأجبرإنساناأنلو:مثثلى

ليسالمحظورفهذا،الإنسانذلكيقتلأنلهيجوزلاالحالةهذافى،قتلناك

نأيجوزفكيف،ضرورتهمنضرورةأكثرأو،مساويايكونأنإما،أنقص

كانإذافيمااختلفولهذا؟المسلمأخيهبقتلنفسهيفدىوأن،نفسهيستبقي

ذلك؛لهيجوزلااتفاقمحلفهومسلماكانإذالكن،كذمىمسلمغيرالمعصوم

هذهلأن؛المسلمأخيهبقتلنفسهيفديوأننفسهيستبقيأنلهيجوزلالأنه

هذاأوأعظمأوبههددلمامساويةإماعليهاأجبرالتيالضرورةمنأقلالضرورة

هذاولأجل،منهاأنقصتكونأنفيشترطأعظميكونسينتهكالذيالمحظور

وهل،العلمأهلبينخلاففيهمضطرأ؟يكونهلالزناعلىأجبرلواختلف

منها،أنقصالضرورةتكونأنفلابد،ذلكغيرإلمماالزنا؟علىالإكراهيتصور

أكلعلىأجبرأو،الكفركلمةعلىأجبرأو،الخمرشربعلىمثلاأجبرلولكن

هذامنتشربأنوله،المحرمهذامنياكلأنلههذاالخنزيركلحممحرملحم

الضررمنأعظمالشربأوالاكلعلىالإقدامتركعلىالمترتجاالضررلأن؛المحرم
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معواجمالا:انهعظيمأصلالقاعدةفهذه،المحرمالشرباوالاكلعلىالمترتب

.الضرورةمعحرامولاالعجز

.البابهذافيالعلماهلذكرهااخرىقواعدالقاعدةهذهوتحت

قولهعنأدريولا،إشكالفيههذاالوجوببكلمةيتعلقفيماايضابقى

لهفإنالمكلفقدرةعنخثرجلأنهبالاستطثعةيتعلقلاالوجوبلأنا"الوجوبا"

المكلف.حقفيوجوبمحلبأنهالشيءهذايوصففلاواسبابثشروطا

قدرةتحتيدخلفلا،الشمسزوالوهوسببلهالصلاةوجوب:مثاد

في-أيضا-وسبق،الوجوبكلمةفينظرموضعفالعبارة،اصلاالمكلف

يتملاماوأن،المقاصدأحكامتأخذوانهاالوساتلفيلهاتعرضناالتيالقاعدة

يؤديأنيلزمهلاانهالوجوبمسألةفيالمرادلكن،واجمافهو،بهإلاالواجما

الذيبثلوجوبالمرادليسواستطثعتهبقدرتهإلاعليهواجبايكونوأن،الفعلهذا

إليه.سبيلالمكلفإلىليس

شرطهوالذيمماالزكاةفيالحولووجود،الزكاةحثلفيالنصابوجود:مثلا

وهوالوجوبمحليكونمامنذلكاشبهوما،لهاسببهوالذيالنصاباولها

الأمرتجثهفالمكلفوالقدرةبثلعجزيتعلقفيما،اصلاالمكلفقدرةتحتداخلغير

:احواللهبهامرماوتجثهوالنهي

به:أمرماعكقادرآببدنهقادرآيكونان:الأو!االحالة

سليمإنسثن،وللغسلللوضوءالمستطيع،بمريضليسالذيالصحيحمثل
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أمركمايصلىأنعليهيجبواضححكمههذايتوضأأنيستطيعالجسمصحيح

به.أمرماامتثالعلىلقدرتهالغسلأوالشرعيبالوضوء

يقابلهذلكأشبهوما،الحجعلىوالقادر،الصومعلىالقادر:أيضاومثله

إلىينتقلفإنهللماءعادممريضإنسانمثل،بهايؤمرالتيالاكهعنعاجزمريض

بأمرين:عاجزلأنهإجماعمحلدلهوالحمدوهذا،البدل

بها.أمرالتيالاكة2-ببدنها-

ب!:المأمورالألةعنعاجزببدنهقادر:التانيةالحالة

قبلهاالتيكالحالةأيضأهذا،للماءعادملكنهمريضأليسالجسمصحيحإنسان

به،أمرلماواجدغيرلأنه؛بهمكلفغيرالحالةهذهفيلأنهبتحصيلهيؤمرولا

الأولى.الحالةفيقلنثكماالبدلإلىينتقلأنفله

بها:امرالتيالآلةعلىقادر،ببدنهعاجز:الفالفةالحالة

مريضأو،مثلأللحجالركوبيستطيعلاالبدنضعيفإنسانمثلالحالةهذه

مالهفيالحجيلزمهفإنهبمالهقادرأكانإذاهذا،برؤهيرجىلاالغالبفيبمرض

الأدلةلأن؛العلمأهلجمهورقولهوكما،العلماءقوليمنالصحيحعلى

وحطيث،واعتمرا")1(ابيكعنا"حج:قال،وصريحةصحيحةبالبثهذافيالواردة

معيحجعالرجل:بثب،المنثسككتابفيسننهفيو(بوداود،(01/)4مسندهفيأحمدالإمامأخرجه(1)

)3/926(والميتالكبيرالشيخعنالحجفيجثءما:بثب،الحجكتابسننهفيوالترمذي،(4.)2/2غيره

=،)5/83(العمرةوجوب:باب،الحجكتثبفيسننهفيوالنساتي،صحيححسنحديثهذا:عنهوقال
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ذلكغيرإلى،)1(الظعنولاالركوبيستطيعلاأبيإن:فقالتجاءتالتيالمرأة

ا"إن:بعضهاوفي،أمي"إناا:لفظوقي،البابهذافيجاءتالتيالأخبارمن

يحجأنيلزمهأنهالمقصود،أحادشماأوواحدحدشماهوهلخلافعلى"أختي

إخراجه.يجبتركتهفيديناكثنمثتولوالمالمنسيئايخرحوأننفسهعن

يلزمههذا،الكفارةإخراحيستطيعلكنالصوميستطيعلاالذيالكبير:مثاله

والقول،المخرحالقدرفيالخلافعلىمسكينايومكلعنالكفارةيخرحأن

هذايملكهأو،يعشيهأويغديهمسكينايطعمأو،صثعنصفيخرحأنهالأظهر

إلا،إكرامهفيلهأبلغمطوخالهوإعطثؤهلهطبخهكثنّرإن،القوتمنالقدر

الحالةهذهفيأنهفالمقصود،هذاإلىيجيبهأنيلزملالكن،ذلكالفقيريؤترأن

يكقر.أنّيلزمه

بنالنعمانطريقمنكفهم079()2/يستطعلمإذاالحيعنالحج:باب،سننهمنالمنثسكلطماجهوابن=

صحيح.وسنده.ا"فذكرهبه...عنهاللهرضىالععيليرزينأبيعنأوس!بنعمروعنسالم

:قالسلمةبنحدتناراحمدحمشاذبنعليحدثناا!فظأبوعبداللهاخبرنث:)4/35(سنتهدطالبيهقيقال

يقولحنبلبناحم!دسمعت:فقثل-هذارزينابيحديثيعنى-الحديثهذاعنالحجاجبنمسلمسالت

اهـ..منه"اصغولا،الحديثهذامنأجودحديثاالعمرةإيجابفيأعلملا:

فيومسلم،/383(1)وفضلهالحجوجوب:بثب،الحجكنابفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

."فذكره...بهعنهمااللهرضيعباصابنعنكساربنسليمانطر!قمنكلاهما(01)4/1الحجمحمابفىصمحيحه

امراةان:عنهمااللهرضيعبثس!ابنعنجبيربنسعيدعنبشرأتىطريقمنأيضثالبخثريعندوله

:قال.عنهث؟أفحج،ماتتحتىتحجفلمتحجأننذرتأميإن:فقالت!النبيإلىجثءتجهينةمن

.ء"بالولاحقللك،الكاقغوا،قافعتهاكنتدين[هكعلى!نلوار[يت،عنهاحخي،+نعم
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واجبالجهادجنسأنالعلمأهلذكركماالجهاديستطيعلاإنسان:ومثثلى

يكونوقد،بنفسهالقتثليباشربأنبالبدنواجبايكونقدلكن،الصحيحعلى

الجهادأنواعحمسبعلىذلكغيرإلىبالكتابةالجهاديكونوقد،بثللسانالجهاد

وهي-اللهرحمه-القيمابنالعلامةالأنواعهذهذكر،الأدلهبهاجاءتالتي

الأدلة.جهةمنواضحة

به،المأمورالواجببعضعلىقادر!كانإذاماالأربعةالأقسامهذهفيبقي

مثلبهالمامورالواجببعضعلىقادرإنسان،مستطيعغيرأومستطيعاًيكونهل

علىقادر!وليسبدنهلنصفيكفيهشيءالماءمنوعندهجنابةغسلعليهإنسان

كالعادمهوهلفهذا،خامساقسمايكونأنيمكنفهذابهالمأمورالواجبجميع

.خلافمحل؟لهكالواجدأو؟للماء

لغسليكفيهماعندهكانفإذا،الواجدحكمفيأنهإلىالعلمأهلبعضذهب

يكفيهماءعندهمنمثل،أعضائهبعضلغسليكفيشىءعندهأو،بعضهأوبدنه

هذاإلاعندهليسأي،اليمنىاليدوغسلالوجهوغسلوالاستنشاقللمضمضه

حكمفييكونهلفهذا،وحاجتهلشربهيستبقيهأو،لهواجدأليسوالباقيالماء

.؟العادمحكمأمالواجد

فإذا،الواجدحكمفيأنهالجنبمسألةفيوالأظهر،هذا:وقيل،هذا:قيل

لأنأعلمواللهوهذا،الماءمنيجدهبمابدنهيغسلأنفعليهيكفيهمابعضوجد

-والسلامالصلاة-عليهأمرولهذاالجنابةويخفف،عبادهالجنابةفيالبدنبعضغسل

58



نأأو،ياكلأنأوالجماعيعاودأنأرادوإذا،يتوضأ)1(أنالنومأرادإذاالجنب

هووالمعمولالمفعولالجزءهذالأن؛للجنابةتخفيفايتوضأأنلهيشرع،يشرب

إذاللجنبأجازواأنهمالصحابةمنكثيرعنثبتلهذاو،الجنابةويخفف،عبثدة

كأنهجعلوهبل،وجهكلمنكالجنبيجعلوهولم،المسجدفييمكثأنتوضأ

تضاما،كالمتطهروليس،شيئايغسللمالذيكالجنبفليس،المرتبتينبينمرتبة

تشترطلاولهذا،يتوضأأنللجنببالأمرجاءتالتيالأدلةجهةمنواضحوهذا

فهل،غسلفيماالجنابةحكممنهزالبدنهبعضغسلفاذا،الجنابةفيالموالاة

.خلافموضع.؟المسالةهذهفيكالغسلالوضوء

بممطء!)2(تجدوا)فلم:تعالىقولهفيالعمومهذاإلىالعلمأهلبعضذهب

،للماءواجدوهذا،عامةالنفيسياقفيوالنكرة،النفىسياقفينكرةلأنها

إنه:وقالوا،الماءعادمحكمفيهوبليتوضاأنيشرعلا:العلمأهلبعضوقال

فانهعبادهجزءهفالذي،عبادهجزءهليسالذينوبين،عبثدةجزءهبينمافرق

فيومسلم،1/287()ينثمتمبتوضأالجنب:بثب،الغسلكتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه(1)

عنهاللهرضىالخطثببنعمرأنعمربنعبداللهحديثمنكلاهما)3/216(الحيضكتابفيصحيحه

.جنب"وهوفلرقداحدكمتوضأإذا،ا"نعم:قال.جنب؟وهوأحدنا(يرقد،اللهرسوليا:قال

احدكمأتىا"إذا:مرفوعأولفظهعنهاللهرضىالخدريسعيدأبىحديثمنمسلمصحيحفيساهدوله

.2()3/17وضوءا"بينهمافليتوضأيعودأنأرادثماهله

وأياكلأنفأرادجنبأكانإذا!النبىكان:قالتعنهااللهرضىعثتشةحديثمنأيضثشثهدلهوجاء

.والسلامالصلاةعليهفعلهمنوهذا)3/216(مسلمصحيحفيأيضاوهو."للصلاةوضوءهتوضأينثم

.6:الآية،الماتدةسورة()2

95



تخفيف:وقالوا،الماءيستعمللافإنهعبثدةجزءهليسوالذي،الماءيستعمل

-والسلامالصلاةعليه-أمرولهذا،عبادةالأعضاءبعضبغسلأوبثلوضوءالجنابة

،عبثدةجزءفليسالوضوءأعضاءبعضغسلأما،عبادةفكانيتوضأأنالجنب

أنهعنهاللهرضىعلىحديثفيوردلكن،عبثدةجزءأنهالشرعفييأتولم

،)1(يحدثلممنوضوءهذا:قالثمالأعضاء،جميعيغسللمخفيفا!وضوتوضث

به.الإتيانيصحلاعبادةجزءجزءهليسفمايحدثلملمنلكنهالأعضاءبعضفيفهو

أصومأنأستطيعأنثفيقولالصيامفيكفارةعليهرمضانفيإنسثنثأنلو:هثثلة

.؟الصوميلزمهفهلشىءأيلييحصلولامشقةأيبدوناليومنصف

بنعمر:هماالصحثبةمناتنينعنالبيثن""جامعتفسيرهفيال!هرحمهجريرابنأخرجهالأثرهذا(1)

اذاآمنواالذينأيها)يث:تعالىلقولهتفسيرهعندوذلك،عنهماللهرضىطثلبأبىبنوعلى،الخطثب

(..الكعبينإلىوأرجلكمبرووسكموامسحواالمرافقإلىوأيديكموجوهكمفاغسلواالصلاةإلىقمتم

6/13(1).

فيه!وضوالخطثببنعمر"توضا:قالأنسعنحميدطريقمنأخرجهفقدعنهاللهرضىعمرأثراما

صحيح.وسنده."يحدثلممنوضوء"هذا:فقالخفيفائجوز

طريقين:منعنهفاخرجهعنهاللهرضىعلىأثروأما

قعدثمالظهرصفىعلئأا"رأيت:قالسبرةبنالنزالعنميسرةبنعبدالملكعنشعبةطريقمن(ا

لممنوضوء"هذا:وقالورجليهبرأسهمسحثمويديهوجههفغسلبماءأتىئم،الرحبةلطللنثس

،"يحدث

:فقالتجوزفيه!وضوفتوضاحبمناكتالعلياا"أن:إبراهيمعنمغيرةعنهشيمطريقمن2(

.ا"يحدثلممنوضوءا"هذا

صحيح.الطريقينكلالطدوالإسنث
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غيرحكمفيفيكون،عبادةجزءولاعبادةيومنصفصيامليس:نقول

وهذا،شىءعليهليسأعضائهبعضيغسلأنيستطيعالذيوهكذا،القادر

نظرمحلالوضوءمسألةوفي،واضحالجنبمسالةفيقلنثكماخلافموضع

.-أعلموالله-

أوجبهمابفعلالعلمأهلخلافمنيخرجاجتهادموضعهىالتيالمسائلهذه

وأالاجتهاديةالمسائلفيوهذا،العلماءبعضعنهنهىماواجتنابالعلماءبعض

أما،بيناظهورأالسنةتظهرلاحيثقويافيهاالخلافيكونالتيالخلافيةالمسائل

يحتثطولا،بثلدليلالأخذهوالاحتياطفإنالخلافوجودعندالدليلظهورمع

ضعفمعأما،السنةباتباعيكونالصحيحالاحتياطلأن؛المخالفللقول

له*الاحتياطيشرعيقالولا،الخلافهذاإلىيلتفتفلاللدليلومخالفتهالخلاف

مسألةدكرلماصحيحهفيالخلافمنالخروجمسالةالبخاريالإمامقرروقد

وحسرخيبرزقاقفيأجرىلماعنهاللهرضىأنسحديثوذكر،الفخذكشف

منليخرج؛أحوطجرهدوحديثأسندأنسحديث:فقثلفخذهعن

أعلم.والله.)1(اختلافهم

.(1301/لا)الفخذفيلهذكرماباب،البخاري(1)
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ا!خامسةالقاعرة

اصلين:عدمبنيةالسريحة

!ض.اللهلرسولالمتابحة2-0للهالإخلامها-

ربهلقاءيرجواكان)فمن:تعالىلقولهالعلمأهلمنإجماعمحلالأصلانهذان

:-والسلامالصلاةعليه-وقالأحدا!)1(،ربهبعبادةيشركولاصالطعملافلععمل

وقال،ا)3(ردافهوأمرناعليهليسعملاعمل"منوقال،ا)2(ابالبتالأعمالأ"إنما

.الظلص!)4(الدينلله)ألا:تعالى

)ولا،السنةعلىصوابايعنىصالحث!عملافليعملربهلقاءيرجواكثن)فمن

وتعالى.سبحانهاللهوجهبهيريدخالصايكونأنأحدا!ربهبعبادةيشرك

.011:الاية،الكهفسورة(1)

الإمارةكتثبفيصحيحهفيومسلم،1/2()الوحيبدءكتثبفيصحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

النوويعنهقال،مشهورحديثوهو،عنهاللهرضىالخطاببنعمرحديثمنكلاهما،)8/86(

وهو،أركثنهوأشددعائمهوأولالدينقواعدأحدوهو،وجلالهعظمتهعلىجمعحديثوهو:اللهرحمه

.ا"الإسلاممدارعليهاالتىالأحاديثأعظم

،مردودفالصلحجورصلحعلىاصطلحواإذا:باب،الصلحكتابفيصحيحهفيالبخثريأخرجه)3(

عنها.اللهرضىعاتشهحديثمنكلاهما.1/795()()1718رقمالأقضيةفيومسلم

في!اد!اريعند:رد*فهوأمرناعليهلشعملاعملا"هن:للحديثالاخرواللفظ

الأقضيةكتثبفيصحيحهفيومسلم،(/1535)النجش:بثب،البيوعكتثبفيالجزمبصيغةتعليقأ

1718().

.3:الآية،الزمرسورة(4)
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الأدلة،عليهماودلت،قلناكماإجماعمحل-دلهوالحمد-الأصلانوهذان

علىمبينةالقاعدةفهذه،والباطنالظاهرفيالاتباعيجبوأنه،واضحةوالقاعدة

أصلين:

الباطن.فيالاتباع2-الظاهرفيالاتباعأ-

دلهعملهأخلصبأنباطنااتبعفمن،الآخردونالأصلينأحديصحولا

"منعليهمردودفعملهمنحرفةطريقةعلىأوبدعةعلىعمللكنهوتعالىسبحانه

كما-والسلامالصلاةعليه-بينوقد،ا)1(ردافهوأمرنثعليهليسعملاعمل

القلوبباعتقاداتالمتعلقةالباطنةالأعمالبالنيثتا")2(الأعمال"إنمثحدسافيقلنا

عملاعملا"منوحديث،وتعالىسبحانهدلهخالصةتكونأنيجبوأنه،وأعمالها

هذافاشتمل،صواباتكونأنيجبوأنهالظاهرةالأعمالرد""فهوأمرنثعليهليس

والأعمال،وتعالىسبحثنهدلهخالصةتكونبأنالباطنةالأعمالالأصل

دلهيصليأنعليهيجبفإنه،كالصلاةمثلاوالعمل،صواباتكونأنالظاهرة

يحجوأن،وتعالىسنحانهاللهوجهالصلاةبهذهيقصدأنيعني،وتعالىسبحانه

وتعالى،سبحانهوجههيقصدمالهزكاةويخرج،وتعالىسبحانهاللهوجهيقصد

الرياءيكونلكنفيهرياءلاأصلهفيوالصوم،وتعالىسبحانهللهمخلصاويصوم

ونيتهإيقاعهجهةمنالصومأما،الرياءجهةعلىصائمأنهأخبرإذافيما

.62:صتخريجهسبق)1(

.62:صتخريجهسبق)2(
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إلالهادماينعمل"كل:القدسيالحدسمافيوتعالىسبحانهقال،فيهرياءفلا

يطلعلالأفه؛الصومنيةنف!سفيالرياءيكونلا،بها")1(اجزيوأنثليفإنهالصوم

غيرعلىأخبرإذاأما،المراءاةجهةعلىصائمبأنهيخبربانالرياءيكونلكنعليه

.بأسفلاالرياءجهة

الوجهعلىصلاةصلىفمن،الشرطينبهذينإلاالعمليصحلاأنهفالمقصود

فعملهالباطنفيمخلصغيرلكنه،الظاهرجهةمنبدعةفيهايبتدعولمالمطلوب

العملأصلفيكثنإذا،الرياءمسألةفيالعلملأهلتفصيلعلىعليهمردودباطل

وأن،المتابعةمنلابدوأنهالقاعدةهذهفيالأصلهوهذا،ذلكبعدحدثأو

هذاوعلى،الشرعأحكامساترفيوهذاوتعالىسبحانهللهخالصاالعمليكون

وباطلة،مردودةالمبتدعونبهاجاءالتىالأعمالوجميعالاعتقاداتجميعتكون

باطلةتكونالجوارحبأعمالالمتعلقةوالبدعالقلوببأعمالالمتعلقةالبدعوجميع

ومعتزلةجهميةمنالضالةالفرقبهجاءتالتىالبدعهذهومن،"مردودة

ومصادمةللشرعمخالفة:هيالتيذلكبعدالفرقمنحدثماوهكذا،ومرجئة

الأصلهوهذا،وباطناظاهرأالشرعلمناقضتهاومردودةباطلةأعمالهاتكونله

والنهيالأمرمحلهولأنه؛عنهمنهيابهمأمورأيكونفيماوهذا،بهذهيتعلقفيما

.والإيجابالتحريمومحل

ومسلم،(/1478)ستمإذاصثئمإنييقولهل:باب،الصومكتثبفيصحيحهفيالبخاريأخرجه(1)

....ا"فذكرهبهعنه7اللهرضىهريرةأبيحديثمنكلاهما708(لم)2الصيامكتثبفيصحيحهفي
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السادسةالخاعرة

فيوالأصل،!نهورسولهالنهشرعهماالامنهايشرع!،الحظرالعباداتفيالأصل

.!ورسولهالنهحرمهماالايحرمفلا،الإباحةالعادات

العباداتفيالأصلأنوهو-دلهوالحمد-وواضحةعظيمةقاعدةهذه

علىعبادةتعبدمنأنجهةمنقبلهاالتيالقاعدةمنشيءوفيها،والمنعالحظر

فهوأمرناعليهلش!عملاعمل"منصاحسهاع!ىمردودةفهيالشرعبهجاءماغير

نأيجوزلاوأنه،العلمأهل!!اعمحلالعباداتفيالعظيمالأصلفهذاا)1(ردا

محليكونماهيوالعبادات،مستحبهذااو،واجبهذافيقالعبادةيشرع

فهواستحباباأووجوبابهأمرماكلالعباداتهيهذهاستحبابمحلأو،وجوب

فلا.لاوما،عبادة

المباحاتفتنقلب،بالنيةعبادةتكونلكن،عبادةليستأصلهافيالمباحات

يكونفانهالعباداتبهذهوتعالىسبحانهاللهوجهقصدفمن،بالنيةعباداتإلى

فيالإنسانعملفيواضحوهو،هذهبنيتهوماًجورأ،وتعالىسبحانهلهمتعبدأ

رحمهيصلقدالإنسان،عباداتإلىالمباحاتفيهاتنقلبانيمكنكثيرةأمور

ولالهلامباحاأمرأفيكونفلانزارنامايقولواأنخشية،العادةجهةعلىمثلا

يخشلملورحمهيقطعقدكانإذالكن،وتعالىسبحانهاللهوجهيقصدلمعليه

.61:صتخريجهسبق(1)
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هذهبمجردرحمهوصلإذافالإنسان،ممنوعاأمرأارتكبالنيةبهذهيكونقدذلك

وتعالىسبحانهاللهوجهينويبأنعبادةإلىفيقلبها،عليهولالهلاأصلهافيالنية

الأقارببرفيجاءالذيالأجرتحصيلبذلكينوي،الأرحثموصلةلأقاربهببره

والمداعبةالمؤانسةمجردبهانوىإذاوزميلهصديقهزيارةوكذلك،الأرحثموصلة

وإن؛وصلهإذامباحايكونهذا،نفسهفيعليهيجدأنيخشىوقد،منلامعه

مأجور!كانذلكفيالأجريحتسبوأنه،إخوانهزيارةمشروعيةمعتقدأزاره

اللهوجهنوىإذاوأبنائهلأولادهالإنسانتربيةمسألةفيكثيرةأموركذلك،بذلك

كانمستقيمةطريقةعلىيكونواوأن،يصلحهمأنوقصدوتعالىسبحانه

يؤجرعليهواجبةوهىأهلهعلىويخرجهاالنفقةدنفقوالإنسان،ذلكفيمأجورأ

ذلكمعنوىإذالكن،الواجاأجرويؤجر،عليهواجباويكون،النيةهذهعلى

الوجوبأصل:أجرينيؤجرالأهلعلىالنفقةفضلفيالأدلةمنجاءما

وتعالى،سبحاناللهوجهبهانوىالتىنيتهجهةمنعليهوزياده،الموجماجهةمن

ينفقالرجلفيعنهاللهرضىمسعودأبىعنالحديثفيجثء،كمايحتسبهابأن

بالنية،عباداتننقلبفالمباحثت،ذلكغيرإلى)1(صدقةبهالهيحتسبهاأهلهعلى

النفسإجثمالنمةبهذهنوىفإذا،اللهعبادةعلىالتقويبنومهوينويينامالإنسان

المقاصد؟أحكاملهافالوسائل،عباداتإلىتالمباحثانقلبتالمشروعةالأمورهذاعلى

النفقاتكتثبلطصحيحهفيومسلم،)7/82(النفقاتكتثبفىصحيحهفيالبخاريأخرجه(1)

عنه.اللهرضيالأنصثريالبدريمسعودأبىحديثمنكلاهما81()3/
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.ا)1(بثلبتاالاعمالا"إنمثصالحةنيةنوىلأنه

بالأقوالالمتعلقةالعباداتفجميع،المنعبمعنىالحظرالعباداتفيفالأصل

إلاواجبهذايقولأنيجوزفلا،بدليلإلامنهاشىءيشرعأنيجوزلاوالأفعال

قالولو،؟عليهالدليلمث:نقول،مستحبهذا،واجبهذاقالفإذا،بدليل

صلاةيشرع:قالولو،؟عليهالدليلما:نقول،الاثنينصياميشرع:إنسان

.وهكذا،؟عليهالدليلمث:نقول،وبعدهاالظهرقبلركعاتأربع

عنهم-اللهرضي-الصحابةبعضكانولهذا،العباداتفيالأصلهوهذا

بالنبييقتديإنهويقولأعمالهكلفي-والسلامالصلاةعليه-بالنبىيقتدي

ابنوكان،وتعالىسبحانهدلهالتعبدبابمنهذاوأن-والسلامالصلاةعليه-

عليه-النبيفيهيصليكانالذيالموضعفييصلي-عنهاللهرضى-عمر

كانذلكغيرإلىأو،لعمرةأولحجمكةإلىسافرإداوكان،-والسلامالصلاة

تحتها،يبول-والسلامالصلاةعليه-النبيكان:ويقولشجرةتحتيبول

.؟لاأمفعلهايشرعالتيالتعبديةالأمورمنهذافهل

وجمهور،هذاإلى-عنهاللهرضي-عمرابنذهب،خلافموضعهذا

هذهمثلفياقتداءمحلليسوأنه،عبثدةموضعليسهذاأنإلىالصحابة

هذه،الجملةحيثمنأفعالهفيالاقتداء؛الاقتداءمسالةفيالمرادوليس،الأمور

.62:صتخريجهسبق(1)
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بأفعاله،الاقتداءبابفيالسنةبابفيالأصولفيالعلماءذكرهاأخرىمسألة

عندالأظهركثنّوإن،طويل-والسلامالصلاةعليه-بأفعالهالاقتداءفموضوع

لموإن،للاقتداءمحلاكثنالقربةوجهفيهظهرإذاالفعلأنالعلمأهلمنكثير

حيثمن-والسلامالصلاةعليه-بهبالتأسىبأسفلاالقربةوجهفيهيظهر

فيهايظهرلاوالتي،جبلةمحضهيالتيأفعالهفييتبعهأنهفيالكلاملكن،الجملة

يشرعلاإنهيقولونقلناكماعنهماللهرضيالصحابةجمهورفهذه،القربةوجه

وقدأبوه-عنهمااللهرضي-عمرابنخثلفوقد،الحالهذهفيبهالاقتداء

يصلونأناسافرأىيومافالتفتسفرهفيكانأنه-عنهاللهرضي-عنهثبت

تحتها،صلىصعالنبيأنيزعمونأناس:قالوا؟هذاما:فقال،شجرةتحت

،-عنهاللهرضى-قالكماأو،مسجدأ؟نبيكمأثرتتخذواأنأتريدون:فقال

تفضيثم،الغلوإلىتفضيقدالتيللذريعةوسدأ،للبابسندأبقطعهافامر

رضي-عمرابنخالفمنمعالصوابيكونفلهذا،والشركالابتداعإلى

.-عنهالله

،الاقتداءمحلهوهذا،فعلالذيالوجهعلىفعلكماتفعلأنفالسنة

صلى-والسلامالصلاةعليه-النبىلأنالمكانهذافيتصلىحينماهذامعنى

اتفاقا؟أمقصدأالمكانهذافي-والسلامالصلاةعليه-صلىهلننظر،فيه

فأنتوهكذا،فيهوصلىالمكانهذافيجلسأنهأي،اتفاقاصلىإتفا:نقول

الصلاةعليه-والنبى،قصدأصليتتحتهاتصلىالشجرةهذهإلىتذهبعندما
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الوجهغيرعلىالفعلفعلتالحقيقةفيفأنت،قصدأتحتهايصللم-والسلام

منشيءإلىوسيلةيكونقدبل،عندهثصليتإذامتمعاتكونفلا،فعلالذي

جهورعليهكثنماقلنثكماالصوابكانولهذا،الابتداعإلىيؤديالغلو

للإتساءمحلاليسوأنهذلكبعدالعلماءعليهواتفق،-عنهماللهرضي-الصحابة

.الأشياءهذهمثلفي

،الإجمثلعلىعقلتوإن،التفصيلعلىمعناهايعقللاالتعبديةفثلأمور

لأجلعبادةالاستحبابأوالوجوبجهةعلىبهأمرماسمىهذاولأجل

إذالماذا؟أربعالماذالكن،الإجالجهةمننفعلهامثلاالظهرفصلاة،المعنىهذا

،؟جهريةوالمغرب،سريةالظهرتكونولماذا،أعلمالله..؟الشمسزالت

الحجركتقبيل،تفصيلاولاإجالالعقللاداتالعبثمنأنواعوهنثك،نعقلهالا

قبلعندماالصحيحينفيكما-عنهاللهرضى-عمرقثلولذلك،الأسود

اللهرسولرأيتأنىولولا،تنفعولاتضرلاحجرأنكأعلمإنيوالله:الحجر

)1(.ماقبلتكيقبلك

فيكانوإن،أعلمالله..؟الصفةهذهعلىلماذاوالسعىالطواقتوكذلك

دلودأبىسنحفيكمااللهذكرلإقامةالأمورهذهأنجهةمنيعقلالجملة

بثلبيتالطوافجعل"إنما:قال-والسلامالصلاةعليه-أنهصحيحبإسنثد

وأخرجه،(/146)الأسودالحجرفيذكرما:بثب،الحجمحثبفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

....ا"بهعنهاللهرضىعمرحديثمنكلاهما)4/64(الحجكتثبفيصحيحهفيمسلم
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نأالحجفيوالغالب.اللة*)1(ذكرلاقاهةالجمارورهيوالمروةالصظبينوالسعي

أظهر.فيهاالتعبدباب

تعبديا؟امرهذاقيلإزااكل!:التعبديةالأ"ل!:معنىوما

الله،حكمةالأمرنفسفيليسأنهالمعنىليس،حكمتهنعقللاأننث:معنثه

لحكمة،عنهينهىوما،لحكمةبهيأمرفما،أفعالهفيحكيموتعالمماسبحانه

قدعظيمةحكمهناكالأمرنفسفيأما،لعقلحكمةهنثكليسأنهالمرادلكن

.الإيمانلأهلذلكبعدتظهر

إلامنهايحرمفلا،الاباحةالعاداتفيا"والأصل:-اللهرحمه-المصنفيقول

.ا"!ورسولهاللةحرههما

الإنسانوأفعالوالمشاربالماحملفيفالأصل،العاداتفيالأصلهوهذا

بدليل،إلاحرامهذايقالفلا،الإباحةفيهاالأصلذلكأشبهوماكتنقلهالعادية

ولا،والحلالإباحةفيهاالأصلالتعبديةالأمرسوىفما،التعبديةالأمورعكس

أهلمنكثيروألحق،الإباحةالأصللأن؟الدليلماعليهأقدمشىءلأينقول

فيهاالأصلإن:وقالوا،والشراءالبيعفيوالعقودالشروطمسألةهذهفيالعلم

(6)6/4مسندهفيو(حمد(،2/474)الرملفي:بثب،المنثسككتثبفيسننهفي(برداوداخرجه(1)

ترمىكيف:بثب،المنثسككتابفيسننهفيوالترمذي،عنهااللهرضىالمؤمنينأمعاتشةمسندضمن

قال.عنهااللهرضيعاتشةعنمحمدبنالقاسمعنزيثدأبىبناللهعبيدطريقمنكلهم()2/391الجطر

صحيح.حسنحديثهذاالترمذي
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الشروطمسألةفيوالصواب،المنعفيهاالأصلإن:اخرونوقال،الإبثحة

الآيةأنوالصواب،!)1(البيعاله)واحل:تعالم!لقولهالحلفهاوالبيوعوالعقود

إلاشاءمايشرطأنيجوزفلذلك،العلمأهلمنجعقالهكمامجملةليستعامة

مافيشترطالبيعباًمورجاهلإنسانيأتيأنذلكمعنىوليس،ورسولهاللهحرمما

علىيقدمأنهأما،تحريمهيعلملاشيءعلىيقدمأنهالمعنى،يجوزلاهذا،شاء

،محرمشيءعلىيقدمقدلأنه،ذلكلهيجوزفلاتحريمهولاحلهيعلملاشيء

يعلمأنالأمورمنعملايعملأنأرادمنعلىيجبأنهالعلماهلنصولهذا

جمعيذكرهماالأصلبهذايتعلقوممث،التفصيلعلىوليس،الجملةعلىأحكثمه

،الأصولبثبفيمبحثايذكرونبهاالمنتفعالأعيانفيالأصلأنالعلمأهلمن

هلالبعثةقبلالأعيانفيوالأصل،والتقبيحالتحسينبثبفييذكرونهمنهموكثير

قبلوشربهوأكلهوإيثبهذهابهمنالإنسانأفعاليعنى؟التحريمأمالإبثحةهو

لأن؛فيهافائدةلاالمسألةهذهذكريقولونالعلمأهلمنفكثير،)2(البعثة

مسألةفيالقاعدههذهمنيستفثدلكن،يباحومايحرمماوبينجاءقدالشرع

فينصيأتولم،مثلاالطيورمننوعهناككانفلو،والمشروبثتالماكولات

.؟حرامأمحلالالطيرهذانقولهلتحليلهولاتحريمه

حلالالصيدهذاإنيقالأنيجوزلاإنه:قالالتحريمفيهاالأصلإنقالفمن

.275:الآية،البقرةسورة(1)

-والسلامالصلاةعليه-نبينثبعئهقبلالمراد)2(
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الإباحة؟الأشياءفيالأصلأن:قلناكماوالصواب،حلهعلىدليليأتلملأنه

وأ،سامةلكونهاأو،لخبثهاإمثأشياءحرم-والسلامالصلاةعليه-الرسوللأن

مامنهاأحل،الأشربةفيوكذلك،مخلبذاتأو،نابذاتلكونهاأو،ضارة

الحل،سواهافيمافالأصل-والسلامالصلاةعليه-حرممثمنهاوحرم،أحل

بدليل.إلايحرمولا

غيربلادفينشأإنساناأنلوأنهالقاعدةهذهفائدةمنإن:بعضهموقال

عندهمفيماالأصلهل،الأحكامومعرفةبهمالاتصثلمنيتمكنولم،المسلمين

يسألحتىيجوزلاأم،الأشياءهذهعلىيقدمأنلهيجوزوأنه،الحلالأعيانمن

اهـ..القاعدةهذهمنتستفادأمورفهذه؟التحريمفيهاالأصللأن
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السابكةالقاعرة

الالصحتهاشرطوالتمييز،العباداتلوجوبشرطوالعقل،وهوالبلو!المكليف

التكليفالتبرعولصحة،والرشدالتكليفالتصرفلصحةولشترط،والعمرةالحع

والملك.والرشد

والعقل،البلوغوهوالتكليف-اللهر!ه-المصنفقالكماالقاعدةهذه

.العباداتلوجوبشرط

نأيريدشهكطأ"والعقلالبلوغهوالتكليف11-اللهر!ه-المصنفقال:أولا

تعريفايكونقدوهذا،والعقلالبلوغهوإلتكليفحدوأن،التكليفتعريف

اختلفوقد،والعقلالبلوغهوليسالتكليفلأن؛بلازمهأو،بشرطهللشيء

بالأمرالشرعمنجاءماأو،الشرعخطثبإلزامهو:قيل،معناهفيالعلمأهل

علماءمنجمعصححهوهذا،الشرعخطثبمقتضىإلزامهو:وقيل،والنهي

والانتقاض،الاعتراضمنوأسلمهاوأحسنهاالتعاريفأقربإنهوقالوا،الأصول

التعريففهذا،وإباحةونهيأمرالشرعوخطثبالشرعخطثبمقتضىإلزامهو

فما،والاشتحبثبالوجوبوهوالأمرفيهيدخلفهوالخمسةالأحكامجميعلشمل

حراماكانماوالنهى،بهمأمورفهومستحباكانوما،بهمأمورفهوواجباكان

يخيرأنهوأيضاوالمباح،عنهمنهيفهومكروهاكانوما،عنهمنهيفهو

وهذاالشيءذلكإباحةتعتقدأنهوالمعنى،والتركالفعلعلىالإقدامبينالمكلف

هوفهذاعليهالإقدامتركبحرامليسوأنه،الشرعخطابهو
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التكليف.معنى

!

همابـل،التكليفليساوهما،للتكليفشرطانفهماوالعقلالبلوغأما*!

للتكليف.شرطان

علىكثنإنالأمرهمااللازموإتفا،لازماليسالمباحإن:قائليقولوقد

أما،الكراهةأوالتحريمجهةعلىكانإنوالنهى،الاستحبابأوالوجوبجهة

مقتضىإلزامهوالتكليفإننقولفكيف،والتركالفعلبينمخيرفهوالمباح

لازما؟ليسوالمباحالشرعخطاب

وهذا،مباحأنهاعتقادهوهناالمرادان:العلمأهلمنكثيرقالكمانقول

يجبالمباحأنتعتقدأنيجوزلالأنهبمالتكليفحدفيالمذكورالإلزامهوالاعتقاد

.الشرعخطابمقتضىإلزاممنالمرادهوفهذا،تركهيجبأو،فعله

إنسانكلعلىالشرعيةالتكاليفيوجبلمأنهوتعالىسبحثنهاللهرحمةفمن

وقثبلاللفعلقابلاالمأموريكونوقتالهاوجعل،عليهاتدلعلاماتلهاجعلبل

حالفيختلف،التركجهةومنالفعلجهةمنالشرعلخطابقابلاأي،للترك

إذاذلكبعدثم،أمهبطنفيجنيناكانحينمايختلفبلالصغرحثلفيالإنسان

فمن،أحواللهفهذا،الحلمبلغإذاثم،التمييزسنبلغإذائم،صغيروهوولد

التكليف،يلزمبها،محددةعلاماتلهالتكليفجعلأنوتعالمماسبحثنهاللهرحمة

،العمومحيثمنهذا،الشرعبخطابملزمغيرلأنهعليهحرجلاذلكقبل
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يكونأن:الشرطينهذينمنفلابد،للتكليفشرطينوالعقلالبلوغجعلولهذا

بقدرةيتعلقوالعقل،البدنبقدرةيتعلقالبلوغ،عقلهفيوقدرةبدنهفيقدرةله

لابدأي،القدرتينهاتينمنفلابد،مكلفغيرهوالشرطينهذينفقبل،الفهم

مكلفا.يكونحتىاجتماعهمامن

للأمرقابلغيرفإنهالشرعلخطابمتهيئايكنولمصغيرأكانإذاوالإنسان

لضعفهيقدرلافإنهفهمأنهفرضولو،الشرعخطابيفهملالأنهبموالنهي

الآخرعنأحدهماينفكوقد،متلازمانالغالبفيلكنهما،بدنهقدرةوعدم

الفهم،علىقادرغيرلكنهالبدنقوييكونقدفإنه،مثلاالمعتوهحقفي

بالأحكاممخاطبايكونأنهنابالخطابوالمراد،أولىبابمنالمجنونوكذلك

والتحريمالوجوب:هيالتكليفةوالأحكام،الوضعيةالأحكاملاالتكليفية

والكراهة.والاستحبابوالإباحة

أمورفهذه،وغيرهثوالموانعوالشروطالأسباب:فهىالوفمعيةالأحكثمأمما

الشرعربطوجدتمافمتى،موانعوعلىشروطوعلىأسبابعلىمعلقة

،الزكاةفيهتجبفإنهمالعندهكانإداالصبي:فمثلا،اسبابهاعلىأحكامه

العلم.أهلجمهورقولهوكما،العلماءقوليمنالصحيحعلىالمجنونوكذلك

يكونالحالهذهفيمجنونولامعتوهغيرعاقلاوكانالتكليفبلغفإذا

جهةمنالشرعحكمبهفيعلق،الكاملالأداءأهليةلديهويكون،مكلفا

للإلزاماستعدادولديه،للأداءتامةأهليةولديهمنهيامأمورأفيكون،التكليف
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.الشرعأحكامجميعبهويتعلق،والالتزام

التثمة.الأهليةيبلغحتىالمكلفبأهليةالمتعلقةالأولىالمسالةهذه

:ا"البلوغ":-اللهرحمه-المصنفيقول

وأول،متلازمثنوهما،الآخرالشرطمعمكلفايكونبهاعلاماتلهالبلوغ

:البلوغعلاماط

الأطفلبلغ)وإذا:تعالىلقولهالعلمأهلمنإجاعمحلوهو:الاحتلام-أ!

،ا")2(احتلامبعديتملا"منهاأخبارعدةهذافيوجاء،!)1(الحلممنكم

.95:الاية،النورسورة(1)

كلاهما(53)صالصغيرالمعجمفيوالطراني،()2873برقمياالوصثكتثبفيسننهفيابوداودأخرجه()2

بنيزيدابنعبدالرحمنبنسعيدعنأبيهعنمريم(بىبنسعيدبنخالدبنعبداللهعنالمدينىيحعىطريقمن

طثلب:ابيبنعليقال:قالاحمدأبيبناللهعبدخالهومنعوفبنعمروبنىمنشيوخأسمعأنهرقيش

ولا،هلكبعدهنإلاعاقولا،ن!حبعدهنإلاطلاق"لا:وفيه..فذكره!اللهرسولعن"حفظت

.ما"المبفيوصالولا،الليلإلىيومصماتولا،معصيةفيلنذروفاءولا،احتلامبعدإلايتم

:علتثنوفيهضعيفالسندبهذافالحديث

:03(1)التقريبدطفظالحثعنهفالولذا،يعرفانلافهماوأبيهسعيدبنخالدبنعبداللهجهالةا-

عنهروى:قلت:الأزديكلامذكرأنبعد(14)2/2الميزانلطالذهبيوفال،."الأزديفيهتكفما"مستور

.مجهولانوأبوهفهو"وغيرهالجاريمحمدبنيحعى

بحديثهليسالجارى:عديابنوقالكلفيهيتكلمون:البخثريعنهقالالجاريالمدينىمحمدبنيحعى2-

المعجمفيالطبرانيعندآخرطريقلهجثءفالحديث،يخطيءصدوق:التقريبلطالحافظعنهوقال،باسى

أبيبنجعفربنمحمدعنأبيحدثنى:المدلهنىالتبانميمونبنعبيدابنمحمدطريقمن:(891)صالصغير

عنعنهاللهرضيعليعنقيسبنعلقمةعنالنخعيإبراهيمعنتغلببنأبانعنعقبةبنموصىعنكثير
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.")1(امرأةفهىسنينتسعالجاريةبلغت"إذا:عنهااللهرضىعاتشةوقالت

ادعىفلو،الإمكثنوقتفييكونأنبشرطبالبينةأوباقرارهالبلوغويثبت

ذلك!ال!اعبي!بنمحم!بهورفردو!ر،ا"احتلامبعديتمولا،فصالبعدرضاع"لا:قال!النبى

.الثقاتلطحبانابنوذكرهابوحثتتمجهلهوقد،مجهولعبيد:ابوهوأيضث(/992)هبغدادتثريخفيالخطب

عنأرطأةبنجالحبطريقمنعنهوله،عليهموفوفأعنهمااللهرضىعباس!ابنعنالأثرهذاجثءوقد

هو؟لمنالخمسوعن،الصبيانقتلعنيسثلهعباس!ابنإلىالحرورينجدةكتب:قالعبثس!ابنعنعطاء

.."احتلمإذااليتمعنهفينقطعالصبيا"وأما.عباس!ابنإليهفكتب..:قال؟اليتمعنهينقطعمتىالصبيوعن

:أرطأةبنجالحبوفيه(14/22)مسندهفيأحمدالإمامأخرجهالأثروهذا

الدارقطنىوقال،بالقويليس:النساتىوقال،يدلسصدوقوهو،بثلقويليس:معينابنعنهقال

به.يحتجلا:وغيره

التدليس.عليهتقمماوكثر:قالحيثوالذهبيالعجلىفالكماالتدليسكثرةعليهوعيب

والتدليس.الخطأكئيرصدوق:1)952التقريبفيالحافظعنهوقال

يساله،عباس!ابنإلىكتبنجدةأنهرمزبنيزيدعنسعدبنقيسحديثمن:اكنيالطريق

.خير"منهأونسأواحتلما"إذا:بلفظبنحوهفذكره

بهيزيدأبيهعنجعفرطريقمنلهروايةوفي،صحيحوإسنثده1/492()مسندهفيأحمدعندوهو

يأخذماصثعمنلنفسهيأخذكثنفاذا،لنفسهالأخذضعيفوهولحيتهتنبتالرجلإنا"ولعمري:ولفظه

.ا"اليتمذهبفقدس!النث

!:قالهرمّزبنيزيدعنالمقبريسعيدعنأميةبنإمماعيلعنسفيثنحديثمن:اكلثالطريق

ويؤنسيبلغحتىاليتماسمعنهينقطع"لا:بلفظبنحوهفذكرهيسالهعباس!ابنإلىالحروريعثمربننجدة

.(1)3/445مسلمعندرشدا"منه

تعليقأ32(،1/)الكبرىلطوالبيهقي،2(.1/7)الطهارةأبوابلطسننهلطالرمذيأخرجهالأثرهذا(1)

تعنى-:وقال،عنهاالأثرهذاذكرثم...:قالتأنهاعنهاالمحهرضىعثئشةعنوروينث:فقالإسناد-بدون

عنها.اللهرضىعليهاموقوفالأثروهذا،"امرأةفهىفحاضت-أعلموالله
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حقفيالبلوغيكونولا،للواقعمخالفلأنهيقبللاالإمكانوقتقبلالبلوغ

لاسنينتسعقبلمنهماأحدالبلوغادعىفلو،سنينتسعقبلوالأنثىالذكر

يقبل.

العلمأهلجمهورذهب،خلافموضعوهذا:سنةعشرةخمساستكمال2-

حقفيبلّوغايكون:قالوبعضهم،بلّوغايكونلااخرونوقال،ذلكإلى

بثمانوبعضهم،سنةعشرةبسبعحدهوبعضهم،الشرعبأحكامفيؤاخذالكافر

سنة.عشرة

فيثبتلما؛سنةعشرةخمسباستكماليكونالبلوغأن:الصوابلكن

في!النبيمعالغزوأرادأنه-عنهمااللهرضى-عمرابنعنالصحيحين

خمسعمرهوكثن،أجازهالأحزابغزوةفيكثنفلمايجزهفلمأحدغزوة

.سنة)1(عشرة

يرنيولم:قالأحدغزوةفيردهلماأنهوغيرهالبيهقىعندصحيحلفظوفي

قبلهعلامةأتتولووإلا،قبلهعلامةتأتلمماالسنهذافيبثلبلوغوالمراد

بلوغوهىالعلامةوهذه،عشرةمسةالخثسنيبلغلمولو،بثلبلوغلهيحكمفانه

ومسلم،(1ه)2/8وشهادتهمالصبيثنبلوغ:باب،الشهاداتكتابفيصحيحهلطالبخاريأخرجه(1)

يرنىا"ولموزيادة،"...فذكرهبهعنهاللهرضىعمربنعبداللهحديثمنكلاهما)6/03(السيركتابفي

صحيحة.وهي3(.)5/2الكبرممطلطالبيهقىعندا"بلغت
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والأنثى.الذكربينمشتركةعلامةسنةعشرةخمس

قصةفيالقرظيعطةحديثفيثبتلما:القبلحولالخشنالضعرنبوت3-

لمينبتلمومن،قتلأنبتفمن،مثزرهمعنيكشفكثنأنهقريظةبنيقتل

والأنئى.الذكربينمشتركة-أيضا-العلامةوهذا،)1(يقتل

بالأنثى:تختصانعلامتانهناك

فإنهاسنينتسعاستكمالوهوالإمكانسنفيالدمرأتفإذا،ا!يض:الأولى

العلماءبعضوحكى،فسثددميكونفإنهذلكقبلرأتهإذاأما،بالغةتكون

.هذاعلىالإجاع

المنى.بإنزالإلايكونلالأنه،العمل:الفائية

:ا"ا"والعقل:-اللهرحمه-قال

أهلجمثهيرقولهووهذا،مكلفثيكونلامجنونأومعتوهوهوبلغفلو

وقدالخطابفهمإذاإنهالعلمأهلبعضقال،العقلمعبالبلوغيتعلقفيماالعلم

وقال،-اللهرحمه-أحمدالإمامعنروايةوهومكلفايكونفانهالبلوغقارب

لملوأنهويرى،مكلفايكونفإنهالخطابفهموقدعشرالثانيةسنبلغإذاأنه

فيوالنساتي،(ه4/16)الحدودكتثبفيسننهفيوابوداود،31(./4)مسندهفيأحمدالإمامأخرجه(1)

حسنحديثهذا:وفال)3/72(السيركتابفيجثمعهفيوالترمذي،(1ه)6/هالطلاقكتثبفيسننه

الحدودكتثبآخرفيالمستدركفيوا!كم،)2/984(الحدودكتثبفيسننهفيماجهوابن،صحيح

عنه.اللهرضىالقرظيعطيةحديثمنكلهم،يخرجثه."ولمسرطهماا"على:وقال93(.)4/
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:-والسلامالصلاة-عليهبقولهواستدلكافر،أنهعلىيقتللالكنيقتليصل

الضربفوقوليس،)1(لعشر"عليهاواضربوهم،لسبعبالصلاةاولادكممروا"

القتل.إلا

يبلغ،لموان،وعقلهالخطابفهمإذامكلفاويكونبالصوميؤمرإنه:وقالوا

،البلوغبمظنةيكتفيولاالبلوغحقيقةمنلابدأنهعلىوالجمهور

ابنعبداللهحديثأما،الجهنىمعبدبنسبرةحديثومنصالعثبنعمروبنعبداللهحديثمنورد(1)

اللهرضىجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنحمزةأبيسوارطريقمنفهوعنهاللهرضىصالعثبنعمرو

.."..لسعبالصلاةأولادكم"مرو:!اللهرسولقال:قالعنه

كموالحث،(2/871)مسندهفيوأحمد،لهواللفظ(194)2/الصلاةكتثبفيسننهفيأبوداودأخرجه

عنهقال،هذاسؤارلأجلحسنوإسنثده)3/84(الكبرىالسننفيوالبيهقى،(179/1)المستدركفي

."أوهاملها"صدوق:)2682(التقريبفيالحافظ

.بالبصرةيوثقشيخوهواسمهفقلبوكيععنهروى،بهباسلابصريشيخ:احمدالإمامعنهقال

.2()2/45الميزان،()2/453التهذيب:انظر.ثقة:معينابنوقال

جدهعنأبيهصنسبرةبنالربيعبنعبدالملكحفيدهطريقمنفهوالجهنىمعبدبنسبرةحديثوأما

.ا"سنينسبعبلغإذابالصلاةالصى"هروابلفظمرفوعث

الصلاةأبوابفيسننهفيوالترمذي،(94.)2/الصلاةكتابفيسننهفيأبوداودأخرجه

مسلمشرطعلىصحيح:(1102/)المستدركفيكمالحثوقال،صحيححسنحديث:وقال(2ه)2/9

الذهبي.ووافقه

-ا)4/32مسلملهأخرجهإتفاهذاعبدالملكفان،نظرقالاهوفيما:1/267()الإرواءفيالألبانيقال

شثءإنا"صدوق:الذهبىفيهقالوفد،وغيرهالحافظذلكذكركما،متثبعةالمتعةفيواحدأحديثث(133

بشثهدهالصحهدرجةالىهذاحديثهويرتقي،يخالفلمإذاالحديثحسنفهوفقطا"معينابنضغفه،الله

اهـ..ا"قبلهالذي
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السابقة.للأدلةالصحيحهووهذا،البلوغمنقريبالحالهذهفيوأنه

-:ااالعباداتلوجوبشرطا"والبلوغ:-اللهرحمه-قال

،الصلاةأداءعليهيجبلايبلغلمفمن،داتالعبثلوجوبشرطأيضاهذان

بابمنلا،الأسباببابمنفهوالزكاةوجوبأما،الحجولاالصيامولا

قلنثكماالوضعوخطاب،الوضعخطاببابمنهوبل،التكليفخطاب

وغيرها.والشروطبالأسباببوجودمتعلق

-:الصحتلأاشرطوالتمييز":و!ال

منتصحلكنواجبةغيرتكونقدفثلعبثدة،صحةوشرطوجوبشرطعندنا

يميزولمالخامسةأوالرابعةأوالثالثةسنفيمميزغيرالصبىكانإذا،المكلف

لوفهذا،الصلاةهيمايعرفولاالوضوءيعرفلامميزغيروهووصلىفتوضأ

وهو،الصحةلشرطفاقدلأنهصومهيصحلاصامولو،صلاتهتصحلاصلى

منشىءفيهابنيةكانولوإليهاالقصدمنلابدداتالعبثهذهولأن؛التمييز

كانفاذا،المميزغيرمنالقصديتأتىولا،-صبياكونهجهةمنالضعف

،العباداتوسائرالحجمنهوصح،الصوممنهوصحالصلاةمنهصحتمميزأ

يصح،لالوالديهإنهقالمنوقول،الصحيحعلىلهوثوابه،بواجبوليس

لموإنالصبىمنيصحانوالعمرةفالحج،والعمرةالحج-اللهرحمه-واستثنى

لصحةالتمييزمنلابدأنهعندناوالأصل،مستثناةدةالعبثفهذه،مميزأيكن

عبثسابنحديثوهو،دليلمنفلابدوالعمرةالحجاسمننىلمالكنالعبادات
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الله،رسوليا:فقالتصبيا!نطالنبىإلممارفعتامرأةأن-عنهمااللهرضى-

.)1(الحجمعنىفيوالعمرة،أجر"ولك،"نعم:قال؟حجألهذا

!ا!صبي،أجصا"ولك،"نعم:!قودالحجعله-والسلامالصلاةعليه-فا!ا

أنهفرضولو،أمرهيلىمنعنهنوىإذاوالعمرةالحجمنهيصحولدلتوهكانولو

لهيشترطلاأنهفالمقصود،الخطاحكمفيفعمدهالإحراممحظوراتبعضتعمد

،داتالعبثمنكغيرهليسالحجأن-أعلموالله-ولعله،الحديثلهذاالتمييز

دةالعبثمنكغيرهليسكلفةفيهوالحجوأولادههويحجأنفيالإنسانيرغبوقد

يحرمولم،وخففهأمرهيسرأناللهرحمةمنفكثن،الاستعدادمنسيءإلمماتحتاج

.والعمرةالحجأجرعلىفيحصليميزلمالذيالصبيهذامنه

.؟يحصلوبماذا؟التمييزهومانعرفأنبقي

.؟التمييزيحصلبماذاالعلمأهلاختلف:التمييز

بقولهواستدلو،سنينسبعباستكماليحصلالتمييزأنعلىالعلمأهلفجمهور

ودخلسبعااستكمل،سبعباستكمالأي،)2("لسبعبثلصلاةأولادكمهروا":!ق

الحديث.لهذاالتمييزسنهوهذاإن:وقالوا،الثامنةفي

الصبيانباختلافيختلفهوبل؛معينسنلهليسالتمييزإن:اخرونوقثل

البلادوحسبوقدرتهمأجسامهمتفووحسب،وقدراتهمذكائهمحسب

عنه.افهرضىعبثسبنعبداللهحديثمن)2/739(الحجكتثبفيصحيحهفيمسلمأخرجه1()

.97:صتخريجهسبق)2(
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الصحيح.هووهذا،والأمكنة

فقد،السابعةقبليحصلوقد،السنهذاعنديكونالتمييزأنالغالبفيلكن

وذكائه.فهمهقوةفيالخمساستكملإذايميزالصبيانبعضيكون

لديهمصبيانلهمكانوأنه،هذامثلفيالسلفبعضعنرواياتجاءتوقد

سنين.خمسيستكملوالموهمالحفظفيوقوة،الفهمفيقوة

فهم،قوةلديهمصبيانفيهذامثلفيأشياءوغيرهالبغداديالخطيبوذكر

أنيمكنلاأنهشكلالكن،معينسنفيبهيحكملاأنه-أعلموالله-فالأظهر

الفهم،فيهاويمكنهفيهايقبلسنفييكونأنلابدبلجدأصغيرةسنفييكون

يميزوقد،الخمساستكملإذايميزفقد،معينةبسنواتمحددأليسأنهفالصحيح

.-أعلموالله-السبعاستكملإذايميزوقد،الستاستكملإذا

:اوالرشداالتكليفالتصرفلصحة"ويشترط:-اللهرحمه-المصنفقال

نأسبقوقد،التصرفلصحةشرطوالرشدالتكليفأنالمصنفكلامظاهر

والعقلالبلوغالتصرفشرطيكونفإذن،والبلوغالعقلالتكليفشرط

.التصرفلصحةشرطالثلاثةالأشياءفهذه،والرشد

لحظالتصرفكانفإنيختلفالتصرففإن،إجثلفيهاهناوالعبارة

محضانفعاتكونقدالتصرفاتلأن؛التكليففيهيشترطلاأنهفالأظهر،الصبى

فيها،التكليفمنلابدالتصرفاتأنواعجميعأنالمصنفعبارةوظاهر،للصبي
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وأ،المالمنبشيءلهأوصىأو،وليهإذنبغيرهديةلصبىأهدىرجلاأنفلو

،هذامثلفيلهالقبوليصحفانه،بصدقةعليهتصدقأومثلا،وقفاعليهوقف

جميعا.فيهماأوآخرتهفيأودنياهفيإمامحضنفعلأنه؛التكليفلهيشترطولا

:انواعثلاثةعلىوالتصرفات

الصبي.حقفيمحضنفعهوتصرفث

الصبى.حقفيمحضضررهووتصرف

العلم.أهلبينالخلافموضعوهوبينهمامترددهووتصرفت

فلابدبينهمامترددهووالذيالصبىحقمحففيضررهوالذيالتصرفأمما

فييدخلانوهمثواضحوهذا،الصبىمنيصحلافإنهالرشدمعالتكليفمن

المصنف.كلام

حقفيمحضنفعهوالتصرفمننوع-أيضا-المصنفكلامفيويدخل

صدقةأوهديةقبلصبياأنفلو،صحيحتصرفأنههذامثلفيوالأظهر،الصبي

قبولهفيصحمحضنفعفهذا،وقفاعليهأوقفأو،بشيءإنسانلهأوصىأو،مثلا

.ردهويصح

قبلهولو،ردهشاءوإنهذاقبلشاءفإنعليهيقوموليالهأنفرضلولكن

محض.نفعلأنهصح

لنجاحههديةأو،المالمنشيئاصبيايعطيأنالنثسبعضمنيقعماومثل

أحكامعليهويترتجا،يصحلاأنهالمصنفكلامظاهر،ذلكأشبهماأو،مثلا
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ضمانه.جهةمن

ضررلالأنهتصحفانهامحضانفعاكانتإذاالأسياءهذهمثلأنالمقصود

وأهدى،المالمنشىءلصبيكثنإذاماوهومحضاضررأكثنماي!قثبله،فيها

سك؛بلايصحلافهذاذلكأسثبهمااو،عطيةأعطىأو،هبةوهبأوهدية

ئفذهالوحتى،لهبالأحظمالهقيالنظريجبوالصبىمحضضررلأنه

يهديأومالهمنيتصدقفصارشؤونهعلىيقوموليلهصبياأنفلو،الوصى

الصبىمنيجوزولايصحلاأنأولىبابفمن،ذلكفعللهيجوزولايصحلا

ولايصحلاالصبىمنفهوعليهوالوليعليهالوصيمنيصحلاكثنإذاأي

أولى.بابمنيجوز

،والشراءالبيعوهوبينهمامترددتصرف:التصرفأنواعمنثثلثنوع

وقيل:،مطلقايصحلا:قيل،خلافموضعهذا،ويشترييبيعيميزصبى

فإنحالنكثبلغواإذاحتىالبمى)وابتلوا:تعالىقال،وليهبإذنكثنإذايصح

يمكنلاانهالعلمأهلبعضقال،ا(لأاموالهمإليهمفادفعوارشدامنهما-سثتم

نأفلابد،الأمرانتهىبلّغإذالأنه؛البلوغقبليجرببأنإلارشدهيعرقتأن

.البلوغقبليجرب

يحسنالصبىهذاكانفإذا،يحسنهمابحسبوكلوالشراءالبيعفىفيجرب

الأشياءفيوليهبإذنواشترىباعفإذا،ويشتريويبيعفيهفيجربالشىءهذا

.6:الآية،النسثءسورة(1)
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اختبارهم،وهوبابتلائهمأمرلأنه؛أظهروهذا،صحمضرةعليهايترتجالاالتى

بها.عثرفاالأشيثءلهذهمحكمايكونبلغإذاحتىالبلوغقبلإلايكونلاواختبارهم

هوما،الرشدنعرفأنوبقي،والرشدالتكليف:التصرفلصحةويشترط

الرشد.فيالعلمأهلاختلف،؟الرشد

يعرفأنهبمعنىالمالفيالصلاحهوالرشدأنإلمماالعلمأهلجمهورذهب

كلوهذا،ئغلبولائغبنفلا،والشراءالبيعويعرف،المالفييتصرفكيف

منأنواعثيحسنونالمميزينالصبيانبعضيكونفقد،الصبىهذايعملهمابحسب

يكونمثلاويعالجهيمارسهالذيالشىءهذاأحسنفإذا،غيرهايحسنونولا،البيع

.راشد(

شرطثالعدالةوليست،والمالالدينفيالصلاحهوالرشدإن:الشافعيةوقال

مالهوئعطى،راشدأيكونفيهالتصرفوأحسنالمالفيتصرفهصلحفإذافيها

إليه.وئسلم

،الأشياءلهذهومعرفتهإدراكهيعرفحتىيجربإنهقلنثبثلرسديتعلقفيما

ولاكثملةأهليةليستالآنحتىأهلّيتهلكن،أهلاكثنالأسياءهذهأحسنفاذا

الكاملةوالأهلية،الكاملةالأهليةبلغقديكونبلغفإذا،يبلغحتىكثملةتكون

قد،لأهليتهأحواللهالإنسثنأنإلىأسرنثوقد،والالتزامللإلزامالأهليةهى

يولدأنقبلالأحكامربطوالشرع،قاصرةأهليةتكونوقد،كثملةأهليةتكون

أمه.بطنفيكثنوإن،كثيرةأحكثمبهفتتعلق،الصبى
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:نوعانالأهليةانالعلمأهلذكروقد

أداءأهلية2-وجوباهلية-أ

علىوهي،وجوبأهليةلهوالصبى،الأداءأهليةتسبقالوجوبوأهلية

نوعين:

وتصح،بشرطهفيرثقاصرةوجوباهليةفلهأمهبطنفيكثنإذاا-

لهذهاهلفهو،العلمأهلمنجععندعليهالوقفويصح،للحملالوصية

.الأشياء

فيجب،كاملةصحيحةذمةلهوكان،الوجوبأهليةكملتولدفإذا2-

تتعلقامور،بشروطهنصثبلهكثنإذاعليهالزكثةوجوب:مثلأمورعليه

وغيرها.بثلنسب

:-أيضث-نوعينعلىوهي،أداءأهليةوهنالك

كاملة.أداءاهلية2-فاصرةاداءأهلية-أ

يحسنهلفيهايختبرالتيالسنوهىالتمييزسنمن:افة4ا!الأدا

أهليةفلهالمالفيالرسدمنسىءمنهعلمفاذا؟التصرفيحسنلاأوالتصرف

منهويصح،وغيرهاوالصومكالصلاةالعباداتأداءمنهيصحولهذا،قاصرةأداء

أداءأهليةهىبلكاملةأداءأهليةليستلكنهاوليهبإذنالتصرفالصحيحعلى

.قاصرة

أهليتهوكانتالأداءأهليةفيهكملتللتكليفأهلاوكثنوعقلبلغفإذا
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،وجوبأهلية:نوعينعلىالأهليةأنيعرقتهذافعلى،ا!اداوط!

.أداءوأهلية

نوعين.علىالأداءوأهلية،نوعينعلىالوجوبأهلية

أمه.بطنفيحملوهو:قاصرةوجوبأهليةا-

التمييز.سنإلىولادتهبعدوهو:كماملةوجوبأهلية2-

التكليف.قبلوهو:ظصةأداووا!ا(

للإلزامأهلاكانكلففإذا،التكليفبعدوهو:ط!اداووأ!2(

.والالتزام

،عوضبلاكانماهووالتبرع،والملكوالرشدالتكليف:التبرعولصحة

مكلفايكنلمإذاأنههذامنفنفهم،والملكوالعقلالبلوغهوسبقكماوالتكليف

الدنيا؛الحياةفيالصبيبحقمحضضررهذالأنإليهأشرناوقد،تبرعهيصحلم

.الأشياءهذهيدركلالأنه

88



النامنةالقاعرة

الموانعوانتفاءالشروطوجودبامرينإلاتتملاوالفروعيةالأصوليةالأحكام

.والفروعيةا"الأصولية""الأحكاموهي-أيضا-عظيمةقاعدةهذه

شروطهاوجودمنلابدفروعاأمأصولاكانتسواءالشرعأحكامفجميع

يصح.لامانعهناكلكنشرطوجدفلو،موانعهاوانتفاء

لماأهلفهومحرمةأمور!ارتكبمنحقفيهىالوعيدآيثت:مثلاذلكمن

وأكالتوبةالعقابمنمانعهناكيكونقدلكن،الوعيدمنالنصوصفيجاء

مصاشما.أوالمؤمنيناستغفار

أوقتلأورقمنمانعهناكفيكونالإرثقدشرطمثلايوجدقد:مثاله

وهكذا،الإرثمنيمنعمانعهناكيكونقدشرطهوجدإنفانه،ديناختلاقت

وهوشرطهاوجودمنلهثلابدفالصلاة،الشروطوجودمنلابدالأحكامساترفي

وهوشرطهاوجودمنلابدلأنهتصحلاوضوءبلاالصلاةأرادفمنالوضوء،

وانتفاءشروطهاوجودمنلابدوالفروعيةالأصوليةالشرعفأحكام،الوضوء

.الأمورجميعفيعظيمأصلوهذا،موانعها

مسالةعلي!هيشكلالناسوبعض،صحيحوهذا،وفروعأصولوالشرع

ليسوهذا،وفروعأصولهناكليس!إنهويقوليستنكروقد،والفروعالأصول
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نأيحكونوكلهم،منهمإجمثعثيكونويكادالعلمأهلكلامظاهربل،بصحيح

وفروعث.أصولالهنث

الإسلامشيخكلاممنبعضهميقرأوقد،والفروعالأصولمسالةفيواختلف

هذاويوردمثلاعنهويسأل،المعتزلةمنالتقسيمهذاأصلأن-اللهرحمه-

مثلاويقرأواضحاوليسالغموضمنسيءفيهيكونقدجوابثويسمعالإشكال

الأمر.هذاعليهفيشكلوفروعأصولالشرع:يقولولغيرهلهكلاما

والفروعالأصولفيالعلمأهلكلاممنجاءمالكنوفروعأصولفالشرع

فينفيهاأرادواهم،وغيرهالإسلامشيخحكاهالذيالمعتزلةأصولمنأصلوأنه

المعتزلة.تقاسيممنوأصلهالاعتزالمنأصلهأنسكلافهذاالتكفيرمسثئل

بإنكارها،يكفرلاوفروع،بإنكارهايكفرأصولالشرعيقولونفالمعتزلة

لكن،وفروعأصولففيهاالشرعأحكثمنفسأما،بثطلتقسيمسكلاوهذا

منيكفرلافروعوإلمما،أنكرهامنيكفرأصولإلممانقسمهاأنهوالمنكر

يصح.ولابثطلتقسيمقلنثكماوهذا،أنكرهث

.؟والفروعالأصولهيهالهمقيلوإذا

والزكاةفثلصلاة،العمليةالأشياءوالفروع،العلميةالأشياءالأصول:قالوا

التوحيدأحكثمفييتعلقفيماالاعتقاديةالعلميةالأشياءوالأصول،عمليةأسياء

أنواعوكذلكوتعالمماسبحانهاللهرؤيةمسألةفيوصفاتهاللهوأسماءوالعقيدة

وعكسا.طردأمنتقضهذالهميقال،القراءات
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إنهاوقالالتقسيمهذاإلمأقسمهافمن،يصحلاالتقسيمهذاأنيعلمإذن

باطل.التقسيمهذا:نقولمنكرهايكفرلاوفروعمنكرهايكفرأصول

منوغيرهاوالصومالزكاةوكذلك،منكرهايكفرالعلمأهلبإجماعفالصلاة

كما،منكرهايكفرولاالفروعمنإنهاتقولون-المعتزلةأيها-وأنتم،الفرائض

وجوبها،اعتقادجهةمنالاعتقادمنشىءفيهاهذهإن:يقولونوقد،تزعمون

منضبط.وغيرصحيحغيرالتقسيمهذاأنالقصدلكن

كافر.فهوعلمياأمرأأنكرمنأنتقولونأنتم:-أيضا-لهميقال

العلمبابمنتقولونماذا،والمعراحالإسراءليلةلربه!النبىرؤية:نسالهم

.؟العملأم

.اعتقادهيجبالذيالعلمبابمن:يقولون

يره؟لمأمربه!هالنبيرأىهلوغيرهمالصحابةمنالعلمأهلاختلف:نقول

منيكفرلاأنهوالكلامعلميةمسالةوهى،هذافيتكفيرلاأنهالعلمأهلوبإجماع

الأصل.هذامثلفيخالف

إلمأالدينأصوليقسمأنأرادومن،باطلالمعتزلةبهجاءالذيالتقسيمفهذا

أما،يصحلاالتقسيمهذافإن،منكرهايكفرلاوفروعمنكرهايكفرأصول

بهبأسلافهذاالأصولأحكامعنتختلفأصولأفيهاأنالجهههذهمنتقسيمها

صحيح.وهو
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أشبهوماوالنبيينوالكتبوملائكتهبثدلهالإيمانبثبفيوأصولأمورفهنال

الاعتقادوكذلك،فروعامنهوشيء،أصولامنهشىءيكونقدسواهاوماذلك

أصلهذاونقولنقسملالكن،البابهذافيأصولكلهاوصفاتهاللهأسماءفي

والمقصود،يصحلافهذا،منكرهيكفرلاوهذا،منكرهيكفرهذا،فرعوهدا

فيحتىعاموهذا،الشرعأحكامفيالمواتعوانتفاءالشروطوجودمنلابدأنه

العلم.أهلاجتهادات

مخالفااجتهادهويكونالمسائلمنمسالةفيالعلمأهلمنرجليخالففقد

الرجلهذاأننقوللاهذاومع،مباحثأمرأيوجبأو،محرماأمرأويبيح،للدليل

ياثم.غيرهكانوإنحتىالفعلبهذاآثموأنه،متوعد

إذابدرهمينالدرهميجيز،الفضلربثيجيز-عنهمااللهرضى-عباسفثبن

عنجاءوكذلك،ذلكعنرجعإنهوقيل،عنهمشهورهوكما،بيديدأكان

هذاومع،بيديدأكانإذا،بصاعينالصاعالطعامبيعيجيزونأنهالتابعينمنجع

متوعدين.غيربأنهمالعلمأهلأبم

وهذا(1ا)اهديهوشث،تبهوكث،وموكله،الربثاحملاللها"لعن:لقث!7والرسول

هذاإننقولأنيمكنولا،كلهيجيزأجثزهمنأنومعلوم،كلهلمنشديدوعيد

التثبعين.منغيرهأووبطثوسعباسبنبثلاحقالوعيد

عنه.اللهرضيجايرحديثمن05()5/البيوعكتابلطصحيحهفيمسلمأخرجه(1)
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الأموروبعضالممنوعةالأموربعضفيجيزونمسألةفييخالفقدغيرهوهكذا

يومفطرصأنومعلوم،صائموهوالبردأكليجيزاللهعبيدبنطلحةوكان،المحرمة

ابنوكثن،إجازتهفيالوعيدبهيلحقإنهيقالفهلومحرممنكرأمررمضانمن

واضحة،سنةوهو،الأولالتحللبعدمللّمحرالتطيبيمنعونعباسوابنعمر

ذلك.عنرجعواإنهمقيلوقد؟خالفواإنهمذلكفييقالفهل

قيالسنةتبلغهولم،للوداعتطوفحتىبالبقاءئضالحثيلزمبعضهموكان

عليها.وداعلاوحاضتللإفاضةطافتإذاالمرأةوأن،هذا

الوعيد؛يلحقهمإنهيقالأنيمكنلاالعلماءاجتهاداتفيالأمورهذهإذأ

الموانع.وانتفاءالشروطوجودالوعيدشرطمنلأن

بهالوعيدلحوقيمتنعلكنالشيءبهذافالكونهوهومثلاسرطهوجدوهذا

الأئمةعنالملامرفعفي-اللهرحمه-الإسلامشيخلهاتعرضكثيرةوالموانع،لمانع

النص،وخالفالأمرهذافيوقعمنعنكثيرةبأشياءالوعيديرتفعوأنه،الأعلام

فتأوله.بلغهأوالنصيبلغهلملكونهيكونقد

نإ:قالبحديثاحتجوسئلذلكفيلهفيللما-عنهاللهرضى-عباسابن

فيالرباا"إنما:قالوالسلامالصلاةعليهإنه:قال،حدثنىزيدبنأسامة

اسلفنا.كمارجعانهعنهوجثء،فضلربثلاانهمنهففهمللحصرو)إنما(ا")1(،النسيئة

مسلموأخرجه،(1/145)نسابثلدينثرالدينثربيع:بثب،البيعكتابفيصحيحهلطالبخثريأخرجه(1)

عنه.اللهرضىزيدبنأسامةحديثمنكلاهما)5/5(البيرعكتابفيصحيحهفي
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وانتفاءالشروطوجودمنولابد،الأسبابوجودمنلابدأنهالمقصود

إلحاقيجوزلاالنظرأهلمنوهوالشرعأمورفيخطأأخطأمنهذافعلى،الموانع

يجوزلافهذا،الشيءبهذاأفتىولأنه؛النصوصخالفلأنهاثموأنه،بهالوعيد

.-أعلموالله-الاعتقادبهذامعذورأنهوالسبب
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القاسكةالقاعرة

يحدهول!بهالشارعحكمحكمكلفيإليهيرجعوالعادةالعرف

فيعليهاالعلماءأجمعوقد،الفقهبثبفيومنتشرةكثيرةفروعهاالقاعدةهذه

محكمة،العادةإنالفقهاءمنكثيريقولكماأو،محكمالعرفوأن،الجملة

فياختلفوافإذاكلهاالأحكامفيبهايعملونالتىالفقهقواعدمنقاعدةوهى

رحمه-المصنفذكروهنابينهمالناسيتعارفهفيماهذافيالعرفإلىرجعواشيء

.والعادةالعرف-الله

تكررفاذا،والأفعالالأقوالمنويقبلونهالناسبينيتكررماهووالعرف

بهمعمولاعرفاكانبمنهمواعتادوهبلدأهلأو،الناسمنجماعةبينشىء

بينهم.

فاسد.وعرف،صععرف:نوعينعلىوالعرف

مندليلاأونصثيخالفلامماالناسيتعارفهالذيالعرفهوالصحيحفالعرف

يكونلاأنيكفيبلللشرعمطابقايكونأنيجبإنهنقوللابحيثالشرعأدلة

نألابدالناسأنوذلكبينهمالناسينشئهاالأعرافأنلبالغثلأن؛لهنحالفا

يعتادونها.وأموروعاداتأعرافبينهميكون

سربالناساعتادلومثلالشرعيةالنصوصخثلفماوهوفاسدعرفوهناك

بهالعمليجوزولاإليهيلتفتلافثسدعرفهذافإن،مثلاالربثأوالخمر
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بينهم.الناساعتادهوإنالنصوصلمخثلفته

شيءأنهماكلامهوظاهرالعرفعلىالعادةعطف-اللهرحمه-والمصنف

نإ:قيل.؟شيئانهماأم،واحدشيءوالعادةالعرفهلاختلفوقد،واحد

.العادةهىوالعرفالعرفهيالعادةأنوذلك،واحدشيءوالعادةالعرف

.بالأفعالتختصوالعادة،بالأقواليختصماالعرف:وقيل

.العادةمنأخصوالعرف،العرفمنأعمالعادةإن:وقيل

وهذا،الخاصعلىالعامعطفبابمنوالعادةالمصنفقوليكونهذاوعلى

.العرفمنأعمالعادةأنأظهر

منأعمالعادةلأن؛عرفثعادةكلوليس،عادةعرفكليكونهذافعلى

عرفا،عادةكلوليست،عادةبأنهعليهفاحكمعرفاوجدتفكلما،العرف

يعتادهماهوالعرفلأن؛عرفاليستالعادةتكونوقدعرفاالعادةتكونفقد

منذلكأشبهوماوالنكاحوالشراءالبيعفيبينهمفيماويتعارفونهالنثسمنجاعة

يعتثدونها.التيالأمور

الحالهذهفيفيكونّ،لفردأملجماعةكانسواءالمتكررالأمرفهىالعادةأما

لقرد،عثدةيكونوقد،لجماعةعثدهيكونقدفهو،للعرفالوجههذامنمباينث

والعادةالعرفوبين،فقطللجماعةعادةيكونبللفردعثدةيكونفلاالعرفأما

مطلق.وخصوصعمومالأصوليونّيقولكما

69



أخصوالآخر،مطلقاأعمأحدهماأنيعنيالمطلقوالخصوصوالعموم

دائرهدائرتينفيمثلاوتصور،مطلقاأعموالعادة،مطلقاأخصفالعرفمطلقا،

،الصغيرهالدائرةهووالعرف،الكبيرةالدائرةهيفالعادةصغيرةودائرةكبيرة

عرفا.عادةكلوليس،عادةعرففكل

مؤمنا،مسلمكلوليسمسلممؤمنفكل،والإسلامالإيمانمثلوهذا

العمومبخلاف،المطلقوالخصوصالعمومهوهذا،كثيرةمسائلفيوهكذا

فيوافق،وجهمنوأعم،وجهمنأخصمنهماكليكونبانالوجهيوالخصوص

اخر.وجهفيويخالفه،الوجوهمنوجهفيالآخرمنهماكل

فعلى:وعرفقوب!عرف:نوعينعلىايمفأوالعرف

فىيعتادونهامعينةصيغةوشرائهمبيعهمفيبينهمالناسيعتادكط!:ا!جاووف

:يقولأويربحكاللهيقولأنمثل،الناسعرفيحملوعليه،والقبولالإيجاب

ذلك.أشبهماأو)نصيبك(

عنأوالمتكررةالعادةطريقعنبينهمالناسيعتادهماهو:العملياوالفعلياووف

العرفلأن؛القوليالعرفمنرتبهأقليكونالغالب!نىوهو،العملطريق

.الشيءهذاإرادةفيصريحالقولي

العمل.معالنيةتطابقالعملىوالعرف،القولمعالنيةتطابقالقوليفثلعرف

النيةمعالقولأما،الشىءهذايريدبأنهبالقرينةأشبهالعملمعالنيةأنولاسك

منأوالظاهرجهةمندليلايشبهوذاك،النصيشبهفهذا،بثلتصريحأسبه

79



.أقوىوهوالقرينةجهة

أنمثل،بهايعملالأفعالجهةمنبينهمالأمورمنأمرأالناستعارففإذا

النثساعتادلكن،باذنإلاغيرهمسكنأوغيرهمكانيدخللاالإنسثنأنالأصل

القضاءكمحلاتالعامةوالمحلاتإذنبدونوالشراءالبيعمحلاتيدخلواأن

أنهمعروفلأنه؛للإذنفيهايحتثجونلاأمورفهذه،ذلكأسبهوماوالمكاتجا

بينهم.فيماالناسفتعارفهافيهاللإذنموضعهناكليس

أنهويعرفإياهاويناولهالثيثبيعطيهللغساليذهبإنسثن:هذامنأوضح

يعطيهأنيكفيبلالقولبصريحعقدبينهمايكونأنفبدون،غسلهايريد

وليس،الفعلفيهيكفىالفعلجهةمنمعرفتهجرىماكلوهكذا،إياها

يكفى.الحثلهذهفيالعرفلأن؛بالقولللتصريححثجةهنالك

.وظصطم،وخصوصهعمومهجهةمننوعينعلى-أيضث-اسف

كلهم.البلادأهلبهيعمل:عام

.النثسمنمجموعةبهيعمل:فص

كلها.البلادفيالناسيتوارثهأن:اساسف

فأالفقهاءمناتفاقموضعشكبلاالعاموالعرف،معينبلدفي:اثصواسف

منأحدادعىلووأنه،معاملاتهمسائرفيالنثسبينبهيحكموأنه،بهيعمل

تحملأنالأصللأن؛قولهيقبللافانهالعقدعقدبعدالعرفيريدلاأنهالنثس
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موضعوهو،العامالعرفهووهذا،بينهمالجاريالعرفعلىالناسمعاملات

به.بالعملالعلمأهلبيناتفاق

القصيمأهلويعتثد،عرفثالرياضأهليعتثدأنمثلا،بلدلأهلخاصعرف

غيرهمدونعرفامكةوأهل،عرفثالشرقيةوأهل،عرفاالغربيةأهلويعتثد،عرفا

اعتثدواإذا،عرفايعتادونالشرقيةأهلمنغيرهمدونالدمامأو،جدةأهلمن

يطبقهيكادلابهيعمللاإنهقالمنإنتم-أيضا-الصحيحعلىبهيعملعرفا

أنواعبعضينكرمنا"إن:-اللهرحمه-القيمابنالعلامةقالكمابلالواقعفي

خالفهوإن،بهويعمليتبعهبلالواقعفيبهيعمللاالنثسبينتجريالتيالأعراف

عرفالناسبينجرىفاذا،"االخاصالعرفهوفهذا،فعلايوافقفهوقولا

.الحالهذهفيبهيعملفإنهخاص

بيت،أو،مثلاأرضبيعمسالةفيدلالمعرجلاتفقإذا:العامللعرفهثال

لذلكال!سييدفعالذيهوالمشتريأنالناسبينالعرففان،سيارةأو

بينعامعرفلأنهبالدفعأجبرامتنعوإذا،الدفععنيمتنعأنيصحولا،الوسيط

به.فيعملالعرفذلكيخثلفبينهماشرطهنثكيكنلمماالنثس

غيرهم،عنيختلفبينهمعرفالناسلبعضيكونقد:اصنصالعرفمثال

خاصعرفلهميكونقد،القصيمأهلعنيختلفعرفالرياضلأهلمثلا

التىالمسالةفيالتوضيحبابمنمثلايقثلأنيمكن،مثلاوالشراءالبيعفيبينهم

بخلافبينهمعرفئعالبثعلىالسعىأنعندهمالبلادأهلبعضكثنلو:ذكرنا
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يعملأنهالصحيح؟بهيعمللاأمخاصعرفلأنهبهيعملهلالبلادأهللعرف

بينهم.تجريالتيالأعرافعلىمحمولونلأنهم،العامالعرفخالفولوبه

عرفكلفليس،سروطلهالعرف:العرففيأخرىمسألةإلمماننتقل

منسرطلفقدمردودهومامنهاإنبل؛البحثبدايةفيإليهأشرناوقد،مقبولا

مثلا.ملزمغيرأوالشروط

:مطرداالعرفيكونان:الأولالشرط

تكونالناسبينتجريعادةأيفليس،الناسبينوظاهرأومتكررأمعروفاأي

فلابد،معينينلأناسخاصاأمرأيكونوقد،عرفاليسعادههذايكونقد،عرفا

بينهم.معروفاالناسبينمتكررأمطردأأمرأيكونأن

هاتآ:يكونان:الثانيالسرط

فلابلدأهللكلبأنهالعمومفسرإذالكن،أشرناكماخلافموضعوهذا

معروفاأو،غيرهمدونالبلدهذاأهلفيالناسبعضبينعرفاكانإذاأما،باس

لابدلأنه؛يصحلافهو،البلدهذاحاراتمنغيرهادونالحاراتمنحارةفي

جارياالقومهؤلاءبينكانإذاإلاالعرفشروطمنشرطوهوعامايكونأن

البلد.فيعامايكنلموإن،بهفيعملالشرطمجرى

منسعةذوالينفق:تعالىقالكمايحكمأنهفيأدلةعليهدلتوالعرف

،!)2(بالمعروفوكسوتهنرزقهنلهالمولود)وعلى:تعالىوقال!)1(سعته

.7:الآية،الطلاقسورة(1)

.233:الآية،البقرةسورة)2(
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العلمأهلمنجعبهااحتجالآيةوهذه؟لعرف!)1(وامرالعفو)خذ:تعالمماوقوله

منكثيركلاموظثهر،تدللاإنهابعضهموقال،محكمالعرفأنعلى

أمرماوهو،المعروفبهالمرادالعرفلأن؛العرفعلىدالةليستأنهاالمفسرين

عليه،المتعارفالعرفعلىدليلاتكونفلا،والأعمالالأخلاقمحثسنمنبهالله

عتبة:بنتلهندقال-والسلامالصلاةعليه-أنهالصحيحينفيثبتوكذلك

وهنثك،المعروفالأمرإلممافارجعها،)2("بالمعروفوولدكانتيكفيكماا"خذي

.البابهذافيذكروهاالعرفحجيةعلىأخرىأدلة

سرعتآ:نفتايغالفلاان:النالقالسرط

أنواعابينهمتعارفواالناسأنفلو،فاسد2عرفاتكونشرعيثنصاخالففلو

محلايكونأنيجوزلاهذافإنالمحرمةالأمورمثل،الفاسدةالأعرافمن

يخالفلامماالناتسيتعارفهماقلناكماالعرفلأن؛الشىءهذاجوازأو،للقبول

.مردودأبثطلافيكونالشرعيةالنصوصخالففإذا،شرعيانصا

طارلآ:يكونلاان:الرابعالسرط

لمولكنه،عرفهنثكوكاناخرإنسانمعمبايعةعقدعقدإنسانثأنلو

.991:الآية،الأعرافسررة(1)

الفتح.مع5(0)9/7الرجلينفقلمإذا:باب،النفقاتكتثبفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(2)

جاءت:قالتعنهااللهرضىعاتشةحد!ثمنكلاهما)5/013(الأفضيةكتثبفيصحيحهفيومسلم

ويكفىيكفينىماالنفقةمن!طنيلا،سحيحرجلسفيثنأباإن،اللهرسوليا:فقالت!النبىإلمههند

."ايثلحدا...بنيا
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علىأحثكمكأنا:المشتريفقال،بعديشتهرولميسيرةفترةمنذإلايحدث

عندموجودبل:المشتريفقال،العرفبهذاأسمعلمأنا:البائعوقال،العرف

فلانعندصحيحهذا:قالواتبالمكثأهلسؤالوعند،بهيعملونتبالمكثأهل

به.نعمللانحنولكنفلانعن

تألفهمستقرأويكونوينتشريشتهرحتىوننتظر،طارئعرفهذا:نقول

لافإنهينتشرولمتشتهرلملتوهطارممئىأنهدامماأما،بهفنعمل،ويقبلونهالنفوس

لاالحالهذهوفي،معروفغيروهذا،النفوستألفهماالعرفلأن؛ملزمايكون

مقبولا.يكون

تصر!:يعارضهلاان:الغاس!السرط

البائعبين)الوسيطللدلالالسعيفيالناسبينعرفاهناكأنلو:مثاله

السلعةهذهأشتريأنا:لهأوقال،عليكالسعي:المشتريقالفلو(والمشتري

ملزما،يكونفلا،القولصريحالعرفعثرض:نقولالحثلهذافي،صافي

نصفسادفعأنا:قالتزوجلماإنساناأنلو،النكاحفيالعرفمسألةوكذلك

لافهم،عندناليسالعرفهذالكن:قالوا،مؤخرأقيوالبثمعجلاربعهأوالمهر

.البلادهدهلأهلموجوداعرفاليسلأنهبهذايلزمون

نأالبلادهذهفيمثلافالعرفتصريحيعارضهلاأن:المسالةهذهفيفنقول

المهرتعجيلوهوبالعرفيعملوبهذا،شيءمنهيؤجللامعجلايكونالمهر

مؤجلا.والباقي،مثلاالمهرنصفأعطيكمسوف:الزوجقاللولكن،كله
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ومما،بهباسلاالحالهذهفيفإنه،القولصريحالعرفخالففيكونفوافقوا

يكفيبلذكرهيشترطلافإنهالشروطهذهاستكملإذاالعرفأنيعلمأنينبغى

.هذهبشروطهالناسعرفعلىحملالعقدأطلقفإذا،القولإطلاق

لابأنالشروطفيذكرنانحن،للنصالعرفبمعارضةتتعلقأخرىمسالةهناك

يردفهل،النصيخثلففالعرف،معارضةفيهكثنإذاهنثلكن،نصثيخالف

تفصيل.فيه؟نقول؟مطلّقاالعرف

العرفكثنإن،ينظرالشرعأدلةمندليلاخالفأوالنصخالفإذاالعرف

بماويعمل،الخصوصفيبالعرففيعمل،معارضةفلا،عاماوالنص،خاصث

.العمومفيسواه

لحمفاكل،السمكلحميقصدوهو،اللحمجمللاأنحلّفلو:مثالى

.؟لحمايسمىولغة،القرانفيلحمايسميلأنهيحنثهل،الغنم

فيعمل،الحالهذهفيوالنصالعرفبينمعارضةلالأنه؛يحنثلا:نقول

أما،شرعىحكمللنصيكونلااشاأبشرطلكن،الخصوصسوىفيمابالعرف

فيبالعرففيعمل،الحالهذهفيالعرفيقبلفلاشرعىحكمللنصكثنإذا

اللحم.فيبينهمالناستعارفهماعلىيعملوأنه،الخصوص

علىماجميعأنأيف!)1(الأرفيدائةمن)وما:تعالمماقال:اخرمثال

.6:الآية،هودسوره(1)
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قوائمأربعلهثتكونالتىهىالدابةأنالنثسبينالمتعارفلكن،دوابالأرض

سوىفيماركبإذايحنثفهل،دابةيركبلاأنإنسانحلففلو،عليهاتقشي

الأربع.ذوات

ذواتركبإذاإلايحنثفلا،الأربعبذواتخثصأنهالنثسعرف:نقول

أما،الدوابمسألةفيأي،الشرعفيحكمالنصلهذاليسولأنه،الأربع

مثلا،الحثلهذهفيبالعرفيعمللافانهالشرعفيحكملهالنصكانإذا

والله:فقالالدعثءأنهالنثسعرففيكانولو،الدعاءبمعنىجاءتالصلاة

،والسجودالركوعذاتهيأنهاالشرععرففيالصلاةأنشكولا،أصلىلا

يحنثلا:نقول؟يحنثهلاللهوذكرسبحثميصليلاأنحلفعندمالكن

بهيعملفانهشرعيحكملهكانفإذا.وسجودركوعذاتصلاةيصلىحتى

قلنا.كما

تقدمالحالةهدهفي،للعرفاللغةمعارضة-أيضث-العرفمساتلومن

وأاعماللغويةالحقيقةكانتإذاإلا،اللغويةالحقيقةعلىالعرفيةالحقيقة

لمإذاأما،بهافيعملالمشتهرةوهىالعامةهيالعرفيةالحقيقةكانتوإذا،مسثوية

اللغوية.بثلحقيقةفيعملعرفيةحقيقةهناكيكن

منشويماكلاللغةفيالشواء-شواءاحمللاوالله:مثلاقاللو:!ثله

فيف!ىتشوىالتىالخضرواتبعضأو،سيءبهخلطخبزأو،بيضأولحم

فبهذا،خثصةاللحمشواءهوالشواءأنمعلومالعرففيلكن،شواءتسمىاللغة
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اللغوية،الحقيقةعلىمقدمةالعرفيةالحقيقةأنونعلم،العرفعلىويحمليحنثلا

فيهاالشرعيةالحقيقةكثنتإذاإلاالشرعيةالحقيقةعلىمقدمةالعرفيةوالحقيقة

والحقيقةأعماللغويةالحقيقةكثنتأر،بهايعملفإنهالشرعجههمنحكم

واضحة.غيرالعرفية
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الكاشوةالقاع!ة

وغيرها.والحقوقالدعاويجميعفيانكرمنعلىواليمين،المدعيعلىالبينة

فيخلافوبينهم،أحكثمهجملّةفيالعلمأهلمنإجماعمحلالأصلهذا

عليه-قولهعليهدلتعالممااللهرحمهالمصنفقررهالذيالأصلوهذا،تفاصيله

عنداللفظوهذا،أنكر"هنعلىواليمين،المدعيعلىا"البينة:-والسلامالصلاة

قوملادعى،بدعواهمأناسيعطىا"لو:بلفظالصحيحينفيوهو،وغيرهالبيهقي

علىالبينة":البيهقىوزاد)1("عليهالمدعىعلىاليمينولكن،وأموالهمأناسدمثء

."المدعي

منها،عليهاتلدسواهدالصحيحينفيأيضالهث:ا"المدعيعلىالبينة":وقوله

ورجلهواختلفلمالهقال-والسلامالصلاةعليه-أنهقيسبنالأشعثحديث

منمسلمصحيحفيمعناهوجثء،يمينة")2(أوا"شاهداك:قالخصومةفي

اللهبعفدي!ثئترونالذين)إن:تعثلىقولهتفسير:باب،التفسيركتثبفيصحيحهفيالبخاريأخرجه(1)

منكلاهما(1/1171)الأقضيةكتثبفيصحيحهفىومسلم،الفتحمع)8/213(قليلا!ثمناوأيمانهغ

عنهما.اللهرضيعبثسبنعبدافهحديث

!تيفيا!كبرىالسنندطاووقيأخر!ا:أنكرا"هنعلىواليمين،المدعيعلىا"البثنة:البيهقىزاد

صحيح.بسندالمدعيعلىالبئنةباب(012/52)والبثنثتالدعثوى

الفهبعفدي!ثئترونالذين)إن:تعثلىاللهقول:باب،التفسصكتابفىصحيحهدطالبخاريأخرجه)2(

منكلاهما،()5/138الإيمانكتثبفيصحيحهلطومسلم،21-213()8/2قليلا!ثمناوأيمانهغ

عنه.افهرضيقيسبنالأسعثحديث
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لافثجررجلإنه:قاليحلفتم،؟ا"بينةألك":قثلأنهحجربنوائلحدسا

!اءتأخرىأ!اديثوفي،ذلك*)1(إلالك"ليس:قال،عليهحلفبمايبثلي

الأصل.هذاتقرر

:"المدعيعلىالبينة"قولهوهي:القاعدةهذهفيالأولىالمسألة

هىالبينة:فقالوا،الحقتثبتأشياءجملةفيالعلمأهلبعضحصرهاوالبينة

رجلادعىفإذا،الحقصاحبيمينمعشاهدأو،وامرأتانرجلأو،رجلان

فاذا،بينتكمايقال،البينةعليهفإنذمتهفيأويدهفيالحقوقمنحقارجلعلى

إلىيؤولوماالمالفيكذلك،الحقتبتوامرأتينرجلاأورجلينالبينةكانت

هذاوامرأتانرجلأوالرجلانأما،الأصلهذافيالعلملأهلخلافعلىالمال

أوأرضأوبيتدعوىفيواحدأساهدأالبينةكانتفإذا،العلمأهلمنإجاع

شثهدأإلاعنديما:قالالحقوقساترمنذلكأشبهماأو،غيرهيدفيمال

واليمين،لكدليلاساهدكويكونهذاشثهدكمعاحلفلهنقول،واحدأ

معيحلفالمدعىأنإلىالعلمأهلجمهورهداإلىوذهب،وتؤيدهثتعضدهث

والشاهد،بثليمينقضى-والسلامالصلاةعليه-انهعباسابنحد!افيلماساهده

.)2(شاهدهمعالحقلطثلببثليمينقضىلفظوفي

عنه.اللهرضىحجربنوائلحديثمن)1/86-87(الإيمانكنابفيصحيحهلطمسلمأخرجه(1)

عبثسبنعبداللهحديثمن()5/128والشهاداتالقضاءكتاتيفيصحيحهفيمسلمأخرجه)2(

عنهما.اللهرضى
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هر-سةأبىحدشاومن،جثبر)1(حدشامنساهدولهمسلمصحيحفيوهذا

يمينمعبالشثهديثبتالحقأنعلىتدلمحنيرةسواهدوله،جيدانساهدانوهما

رضىعباسبنعبداللهحديثمن()3/1337الأقضيهكتثبفيصحيحهفيمسلماخرجه(1)

عنهما.الله

:"شاهدهمعالحقلطالببثليمين"قضىولفظ

ا!01/72)الكبرىفيوالبيهقى،)2/2371(الأحكامكتابفيسننهفيماجهابناخرجه

نأسر!عنمصراهلمنرجلعنالمنبعثمولىيزيدبنعبداللهعناسماءبنجويرةطريقمن

جهالة.فيها!سنادوهذا.""الطالبويمينالرجلسهادةاجاز!النبي

.مجهولالتابعي:ا"الزجاجةا"مصباحفيالبوصيريقال

عنه:اللهرفيعداللهبنجابرحديثهنشاهدوللحديث

سننهفيماجهوابن،)4/573(سننهفيوالترمذي،03()3/5مسندهفياحمدالإماماخرجه

عبداللهبنجابرعنابيهعنتحمدبنجعفرعنالثقفيعبدالوهابطريقمنكلهم)2/9236(

...ا"فذكرهعنهمااللهرضى

احديوافقلموقال،الحديثهذاعلىضربقدابي"كثن:احمدالإمامبنعبداللهقال

.11جابرعلىالثقفى

عنطرقمنوغكلهم،(/1916.)والبيهقى،(/573)4سننهقيالترمذيواخرجه

يعنياصح"وهذا:الترمذىقالا"فيكمعليبهوقضى:وفيهمرسلأابيهعنتحمدبنجعفر

."اسللمرا

عبدالوهابا"أخطأ:قالازرعةواتسأبيهعن(041)2برقما"العللا:فيحاتتمابيابننقلوقد

.مرسلأ"!النبيعنابيهعنجعفرهوإلضثالحديثهذافي

المرسل.تصحيحالبخثريعنونقل54()4الكبيرا"العللفيالترمذيعليهتكلموقد
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العلم.أهلجماهيرعندبينةهذه،الحقصثحب

الإتباتثتهذهكانتسواءويوضحهالحقيبينماكلالبينةإن:آخرونوقال

عنه:الثهرفيهريرةأبحديثهناخرثاهدوله=

طريقمن)4/572(سننهفيوالترمذي361(0،3611)برقمسننهفيأبوداودأخرجه

عنأبيهعنصثلحأبىبنسهيلعنعبدالرحمنأبيابنربيعةعنالدراورديمحمدبنعبدالعزيز

...ا"فذكرهبهعنهاللهرضىهريرةابي

.""غريبحسن"احديث:الترمذيقال

.ا"مسلمسرطعلى""وإسناده:03(1)8/الإرواءفيالألبانيوقال

عنربيعةرواهحديثعنوأبازرعةأبيسألت:(/1946):"العللا"فيحالتمأبيابنوقال

صحيح.:فقالا؟ويمينبشاهدقضى!ن!النبيأنهريرةأبيعنابيهعنصالحابىبنسهيل

بنزيدعنابيهعنسهيلعنيقولبعضهمفإن:قلت،هكذاربيعةعنيروىانهيعني:قلت

.ا"صحيحينجميعا،صحيحايضاوهذا:لاقا؟بتتا

مطعنلاصحيححديث""هذا:عبدالبرابنعنناقلا)4/79(الرايةا"نصبفيالزيلعىقال

عنوالشاهدباليمينالقضاءرويوقد،صحتهفيالعلمأهلبينخلافولا،إسنادهفيلأحد

بنوجابرتابتبنوزيدعبثسوابنوعلىعمروابنوعمرهريرةابيحديثمن!النبى

بأسانيدوسرقحزمبنوعمارةسعبةبنوالمغيرةالعاصعمروبنوعبداللهعبادةبنوسعدعبدالله

.حسثن"ا

الكلامفي1/28-36(0)داودأبىسننتهذيبفي-اللهرحمه-القيمابنالعلأمةافاضوقد

تعنتوامثالهاالعللا"وهذه:ذلكبعدقالثم،ضعفهامنعلىوالرد،طرقهاوبيانالحديثعلى

الأحاديثعامةتركإلىالسبيللوجدبمثلهاالسننتركتولوالثابتةالأحاديثلهاتتركلا

.ا"الخيالاتهذهبمثلالثابتةالصحيحة
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بينة.فهوالحقيبينمافكلغيرهاأوالبينثتهذهأو،المذكورة

هذا!)1(وامرأتانفرجلرجلينيكوئالم)فإن:الآيةفيذ!م!اإن::وقثلوا

ويمييزالحقوقفيالقضاءبينوفرق،الحقإثباتفيهوإلضثبالحقالقضاءفيليس

لأهلها.الحقوقإتباتوبينأصحابهاوبيانالحقوق

أمثبهماأوإنسانايسلفأنأرادأو،إجثرةأوبيعمنعقدأيعقدأنأرادمن

فيولكن،وامرأتينرجلأوبرجلينالبينثتباعلىويثبتهيتوثقأنفعليه،ذلك

البينةتكونقدالخصوماتفيوالفصلالحقوقفيالفصلوفي،والحقوقالقضاء

فيلاالحقوقإثباتمعرضفيذكرهاوتعالىسبحثنهوالله،الأسياءهذهمنأعم

التيالبينةأنإلىالعلمأهلمنجاعةذهبلهذا؛الخصوماتفيالفصلمعرض

كثيرةأشياءفىإنهقالواولهذا؛الأسياءهذهغيركثيرةبأشياءتكونالحقتبين

صاحبها.معهايحلف؛قرائنوجدتفإذا،القرائنالشرتعةقررت

وكانمنهمرجلاقتلرجلاأنقومادعىماإذاوهىالقسامةفيمامثال

هاربارجلورؤي،الحيهذافىالقتيلوجدأو،بينهمالعداوةمنشىءهنالك

جانبتقويقرينةهذهفإنقتلأنهيرلموإن،قتلالةومعهبالدماءمتلطخوهو

بالعينشهادةتكنلموإن،القرينةهذهمعيميناخمسينيحلفونهذالأجل،المدعي

مكانفيالقتيلوجدكثنأوقتلهذاأنتبينقرينةهيإتضثقتلهحالرأوهأنهم

.282:الآية،البقرةسورة(1)
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بالقتل،المتهمدمويستحقونيميناخمسينالقتيلأولياءفيحلفقرينةهذهلهأعداء

وأ،وامرأتينرجلأورجلينبشهادةتكونأنمنأعمالبينةأنيبينهذا:قثلوا

هذافلأجل،معهاليمينكا!االمدعىجثنجاقويفإذا،الحقطالبويمينرجل

،أقوىالأصلوهذا،قويةحجتهكثشامنجثنجافيتكوناليمينإن:قثلوا

الأصلهذاقالوا،ادعثهماويستحقفيحلف،معهفاليمينأقوىجثنبهكانفمن

.تقررالذي

علىالبينة":-والسلامالصلاةعليه-قولهفيتقولونماذا:قثلوافان

جانجافياليمينجعلفيالعمومالحديثظاهرأنكر")1(منعلىواليمين،المدعي

الحدسا:هذاعنفالجواب،المنكر

؛العمومعلىتصحلاأنهاالقاعدةهذهمنهأخذالذيالحدساهذاأن(ا

جانجافياليمينثبتالأحثدسامنكثيروفي،يئبتلاحد!اإلىمستندةلأنها

جثنبه.تقويقرينةهناككانإذاالمدعى

،والخصوصالعمومبابمنتكونالحدسامنالماخوذةالقاعدةهذهأن2(

خلافعلىالدليلدلماإلاأنكرمنعلىواليمينالمدعىعلىالبينةأنفالأصل

ذلك.

وهذا،الدعوىمجردإلافيهاليسالتىالمجردةالدعوىفيالحدساهذاأن3(

فلاناأطلبأنا:قاللومثلشىءباستحقاقدعوىادعىمنفكلأصحالجواب

.501:صتخريجهسبق1()
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هذا،البينةعليك:نقول،ليفلانيدفيالذيالبيتهذاأنأو،ريالألف

ادعىالمدعيكثنفاذا،تعضدهاقرينةأيهناكوليس،دعوىمجردكانتإذا

يدعيها،كلوالدعوى،ضعيفجانبكلأنببينةائت:نقول،بينةهناكوليس

المدعي،علىالبينةلكنوأموالهمأقوامدماءأناتسلادعىبدعواهمالناسيعطىفلو

فنقول،بينةهناكيكنلمإذاهذايبطلهاشيءأي،ضعيفةالدعوىهذهفلذلك

اليمين.عليك:عليهللمدعى

إذاأما،شيءيقويهالاالتيالمجردةالدعثوىفيالحديثهذاأننفهمإذن

،ادعثهماويستحقبيمينهتعضددعواهفإنالقرائنمنقرينةالمدعيجانبعضد

،والردبالنكولأوبالنكولالقضاءإلىالعلمأهلمنجعذهبهذاولأجل

ولماليمينردالنكولمعاشترطوبعضهم،عليهالمدعينكولبمجردواكتفوا

المدعي.جانجامنالبينةمنلابديقولوا

يطلبأنهأو،يملكهاوأنه،سيارةإنسانعلىادعىإنساناأنلوهذاومعنى

البينةإماقلنثكماالحالهذهفي،حقهتبينشهادةعندهوليسذمتهفيدينثإنسانا

رفضفلما،الامتنثعبمعنىوالنكول،يحلفأنالخصمفنكل،الخصميحلفأو

تلاثةهذافيللعلماء؟نعملماذاالحالهذهفي،المدعىجانبقوييحلفأن

:أقوال

هذاعلىاعتمادأ،يحلفحتىويحبسالحلفعلىيجبرأنه:الأولالفول

منكثيرقولوهذا،عليهالمدعىعلىاليمينأنوهو،القاعدةوهذهالأصل
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العلم.أهل

بهذافتقضيعليهالمدعىامتناعفبمجرد،بثلنكوليقضىأنه:اكفيالقول

الإمثمعنوروايةحنيفةأبيقولهووهذا،البينةهيهذهوتكونللمدعىالمال

.-اللهرحمهما-أحمد

نأعليهالمدعىرفضفإذا،اليمينردمعبثلنكوليقضىأنه:اكلثالقول

جانجافيتكوناليمينأنالأصلإننقولفلا،المدعيعلىاليميننرديحلف

فاحلفالمدعيأيهاجانبكقويالحالوهذه،الأقوىالجانبفيبل،عليهالمدعى

.المالهذاونسلّمكهذهدعواكعلى

رضيعمروابنعثمانعنالأصلهذاتؤيدالصحابةعنقضايثجاءتولقد

النكولبمجردحكمواالقضاياوبعض،القضايثهذهبمثلحكمواأنهمعنهمالله

عنوامتنثعهالخصمنكولجعلواأتهمالمقصود،حاللهوهذاحاللهوهذا

يبينماالبينةأننقولهذافلأجل،المدعيعلىاليمينردإلىإضثفةبينةالحلف

وأالمدعىجانجافيسواء،البينةهىهذهفان؛وبثنظهرفاذا،ويوضحهالحق

الصلاةعليه-قولهيؤيدهوهذا،مثلهوهذاحلفجانبهقويفمن،عليهالمدعى

رجلين،مجصدبالحقا!ماءيجعللم*)1(والشاهدباليمينقضى+انه:-والسلام

ومدعيهالحقطالبجانجاقويلأنهويمينثساهدأجعلهبلوامرأتينرجلاأو

عبثسب!نعبداللهحديثمن(1)5/28والشهاداتالقضثءكنثبفيصحيحهفيمسلمأخرجه(1)

.601:صتخريجهانظر.عنهمااللهرضي
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وهدا،بالحقلهفيقضىاليمينإليهاونضيف،إثبثتاالشهادةفنجعل،بشاهده

بل،عنهماللهرضيالصحابةعنالمنقولةالآثارعليهتدلالذيهوالأصل

ماهوالحديثهذاعنالجوابوان،البابهذافي!النبىعنالمنقولةوالأخبار

لاالتيالمجردةالدعوىفيهذاأنفيهالأجوبةأحسنوأن،إليهالإسارةسبق

شيءيؤيدهاولا،سيءيسندهالادعوىمجردكانتإذا:فنقول،سيءيسندها

عليهادلالتىالقاعدةهذهفيكما،انكرمنعلىواليمينالمدعىعلىفثلبينة

عنه.اللهرضيعباسابنحديث

:ا"وغرهاوالخقوقالدعاوىجميعفي":قوله

ذمته.أوغيرهيدفيشىءاستحقاقطلبهى:الدعاوى

هذهأو،البستانهذاأو،رجليدفيالبيتهذايستحقانهيدعىإنسثن

ذمةفيمالالهأنأو،وقففيحقايدعيأنهأو،الحقوقمنحقاأو،الأرض

.الدعاوىهيهذه،الرجل

جميعفيأنكرمنعلىواليمينالمدعىعلىالبينةأن:المصنفعبارةوظثهر

منيحلفأو،البينةإثباتفعليهدعوىادعىمنكلوأن،والحقوقالدعاوى

البينة.عدمعندعليهادعى

مجردولكن،ذكرهامحلهذاليسالعلملأهلكثيرخلاففيهاالمسألةوهذه

الله-رحمه-المصنفكلاميوضحيسيرشيءإلممانشيرالقاعدةهذهإلمماإشثرة

عليه،المدعىيحلفلاالدعاوىبعضفيإن:قالالعلمأهلبعضأنوذلك
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منكثيرأإن:قالوا-اللهرحمه-أحمدالإماممذهب،الأسياءهذهفيواختلفوا

:وقثلواكثيرةأشياءوذكرواوالإيلاءوالطلاقالنكاحمثلفيهايحلفلاالدعثوى

أنهايقاللاالمرأةوأنكرتتزوجهاوأنهامرأةنكاحادعىفمن،فيهايحلفلاإنه

وأن،عليهيمينلا:قالواوأنكرطلقهاأنهزوجهاعلىالمرأةادعتوإذا،تحلف

وأنكراسترجعهاأنهالمرأةادعتإذاوكذلك،والنكاحالطلاقفيتجريلااليمين

فإنهيجثمعهاألاوحلف،منهاالىأنهادعتأو،اليمينيدخلهالا:قثلوا،ذلك

بعضها،فيواختلفواأشياءتسعةنحوكثيرةأشياءوذكروا،أنكرإذايحلفلا

بينهم.خلافمحلوهذا،الأسياءهذهمثلفييحلفإنه:قالوبعضهم

فيالقاعدةلعموموالبينثتالدعاوىجميعفييحلفقثلبعضهمأنالمقصود

اليمينفعليهعليهالمدعىلنكرهادعوىكلوأن،الحدسالهذاالمستندةالبابهذا

الحدسا.هذالعموم

يحلفلاأنهعلىاتفقأسياءفهناك،الأشياءهذهفييحلفلاقالوبعضهم

مناتفاقمحلأشياءوهناكفيهااختلفأشيثءوهناك،العباداتأمورمنهافيها،

المسألة.هذهفيالعلمأهل

هذالعموموالحقوقالدعاوىجميعفييحلفأنهإلمماالعلمأهلمنبموذهب

فصلهوقد،قوتهلهالقولهذاأنشكولا،عليهأخرىأدلةوذكروا،الحد!ا

الفقه.أبوابفيالعلمأهل
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فيحتى،البينةفعليهدعوىادعىمنكلانملخصهاالقاعدههذهأنالمقصود

.والفسوخالعقود
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عتتنو11اديةالقاممرة

بالاثيك.يخاللهلاواليق!3،كان،ماعمهكانمابقاءالأصل

أهلعندالقواعدأعظممنوهي،الفقهأبوابفيعطمأصلالقاعدههذه

ب!عضهم،قالكما،أوباعهثلاتةأو،العلممأبوابغالبفيوتدخل،الفقه

الرجل!النبيإلىسكى:قثلزيدبنعبداللهعنالصحيحينفىماوأصلها

يجدّاو،عوتثيسمعحتىينصرفا"لا:فقال،الصلاةفيالشىءيجدأنهإليهيخيل

نأعظيمأصلوهذا،هريرةأبيعنمسلمصحيحفيمعناهفيوجثء،إ")1(ريحا

يزيلهلاواليقين،مثلهبيقينإلااليقينهذاعنيزوللافانهسيئااستيقنمن

اليقين.إلايزيلهلااليقينبل،الشك

بيقينتزليلحتى،الطهارةوصحةالطهارةبقاءفالأصلالطهاوةاستيقنفمن

علي!هالنجاسةبوقوعاليقينيزولحتىطثهرفهوالثوبطهارةتيقنومن،الحدث

منيتيقنحتىبالطهاوةلهيحكملافإنهالحدثتيقنفمن،أيضثوعكسه

.الحدثبقاءفالأصلأحدثأنهعلمفمن،الطهارة

يتيقنحتىقائمفالحدث؟لاأمتوضاهوهلفشكالصلاةقبلأحدثفمن

يخرهاأوللصلاةتطهرأنهلوالسثبقالمثالفيقلتكما،بالطهاوةزالالحدثان

المقلمه.لط)ز(:صتخريجهسبق)1(
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بقاءالأصلنقول؟يحدثلمأمأحدثهلشكذلكبعدثمالطهارةتيقنفهو

يغلبلكنللطهارةمتيقنأنا:قال،ظنغلبةعندهحصليشكلمأو،الطهارة

معالظنغلبةومسالة،الظنبغلبةاليقينيزوللانقول،محدثأنىظنىعلي

الظنقويإذااليقينيتركقدالأحيانبعضفي،-أيضا-تفصيلفيهااليقين

ضعففإذا،الأصليضعفحتىويزدادالظنيقوىوقد،اليقينوضعف

وأالطهارةبوجودموجودأيقينهدامماأنهالمقصودلكن،يقينايكنلمالأصل

وأالبقعةأوالنجسمنالثوبطهارةفيبقاءهفالأصل،الحدثبوجودموجودأ

وأإنسانعليهابالأنهيمكنوقال،البقعةهذهفييصليأنأرادفلو،غيره

صلبل:لهنقول،المكانهذااجتنبسوف:وقثل،اللحمما!ولغيرحيوان

وطهارة،البقعةهذهطهارةبقاءفالأصل،الشكبمجردتجتنبهولا،المكانهذافي

نجس،هذابأنخبرهيقبلمنبإخبارأو،برؤيتكإمانجاستهتتيقنحتىالمكانهذا

بالشك.يزوللاواليقينباقالأصلهذاأنالمقصود

يمكن:فقثل،ماءبقدميهوطىأوطريقفيماءأصثبهسخصاأنلوكذلك

لاةلهنقول،.قدميأغسلوسوفبنجاستهأحكمسوف،نجاسةفيهالماءهذاأن

ضعفعلىتدلقرينةقامتإذاإلا،الطهارةالأصللأن؛قدميكتغسل

موضعمنيجريالماءهذاأنأو،نجاسةرائحةفيهالماءهذايكونأنمثل،الأصل

وأيزولالأصلفهذا،النجثساتمعهتجريالمكانهذاأنعرفأو،نجاسة

الأصل.هذاضعفعلىدلتالتيالقرينةأوبالدليلفيعمليضعف
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لهاالقاعدةوهذه،كانماعلىكثنمابقاءفيعظيمأصلهذاأنالمقصود

فروعها:أهمومن،العلمأهلذكرهامحعيرةفروع

:قسمانفهووالظثهرالأصلتعارضإذا(ا

الأصل.علىتقديمهوجمماقبولهايجبحجةالظثهركثنإذا:الأول

سيئافلانثأطلبأنا:إنسانقالفلو،الدينمنالإنسانبراءةالأصل:طال

ساهدانعندي:قالفإذا،يحلفأنكروإذا،براءتهالأصل:نقول،المالمن

،؟يتركأو،الأصلإلىيلتفتهلالحالةهذهفي،الأصلهذاتزيلبينةوهذه

الأصلعلىمقدمفانهقبولهايجبحجةالظثهركثنفإذا،إليهيلتفتلا:نقول

؛زالاستصحبنثهالذيالأصلهذا.كانمابقاءالأصلنقولفلا،بالإجثع

الأصلهذاذهثبعلىالدليللوجود؛يعتبرفلاونبطلهعليهالحجةهذهفنقدم

.استصحبنثهالذي

نقدمالحالهذهفيفإنناقبولهاشرعيةلايجبحجةالظثهريكنلمإذا:اكني

أشرنثفيمامثاله،روايتانذلكفييخرجوتارة،الظثهرنقدموتارة،تارةالأصل

طهارةفيإنسثنشكفلو،والظثهرالأصلتعارضإذاالأصلتقديمفيقبلإليه

كانوإنالشكهذاإلىنلتفتولا،الطهارةالأصل،؟لاأمنجسهوهل،ماء

شكعندنثإتضث،بهذانقطعلملكن،الكلابتردهانهسكعندنثيقعقدالماءهذا

فنلتفت،عليهيعتمدلاضعيفظاهرلأنه؛نلغيهبلالظثهرهذاإلىنلّتفتفلا

الأصل.إلمما
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سكعندهحصلصلاتهمنفرغلماإنسان:مثثله،الأصلعلىالظاهرويقدم

أنه،بثلقرائنالشكيقوىوقد،؟الظهرفيأربعاأمثلاثاصلىهل،السلامبعد

لمالصلاةأنوالأصل،ذمتهفيالصلاةبقاءالحالةهذهفيالأصل:نقول،فيهازاد

؛الصلاةمنالفراغبعدإليهيتلفتلاهذاالأصلولكن،تتملمأنهاأو،تصح

لمالشكهذاداموما،المطلوبالوجهعلىالصلاهأدىأنهالمصلىمنالظاهرلأن

إليه.يلتفتفلاالصلاةمنالفراغبعدإلالهيعرض

قدالمغربوقتدخولأنتدلقرائنوعنده،صاتمإنسثن:اخرمثثل

،تغربلمالشمسأنالأصلكانوإن،فافطرالظواهربهذهاعملفنقول،حان

الأصلتعارضوإذا،القرائنهذهقوتهالذيالظاهرلهذاتركناهالأصلهذاولكن

الأصل،يقدمقالمنفمنهم،العلمأهلقالكماروايتانفيهايخرجوالظاهر

الظاهر.يقدمقالمنومنهم

هىهلالشوارعفيالجاريةالمياه،السابقالمثالفيذكرنامامثل:مثال

الأصلإن:بعضهموقال،روايتانفيهيخرجأنه:بعضهمقال،لا؟أمنجسة

طهارته.

إنهاقالفبعضهم؟طاهرةأمنجسةهيهلالكفاروأوانيثياب:اخرومئثل

عنيتورعلاالكافرلأننجسههى:قالوبعضهم،الطهارهالأصللأن؛طاهرة

تلىالتيالثياببينيفرق:فقالفصلوبعضهم،وثيابهبدنهفيالنجاسات

بنجثستها،الظنعلىويغلب،الظاهريقوىلأنهبنجاستهافيحكمعوراتهم
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علموإذا،نجساكاننجاستهعلمإذانقولفلذلك،طاهرةفانهاعوراتهمتللموما

هذه،باليقينالشكيزولحتىبالشكعبرةلافإنهشكوإذا،طاهرأكثنطهارته

الظاهر.معالأصلتعارضقاعدةتفاصيل
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عشرالفانيةالقاعرة

الاخمتياريةوالفسوغوالتبرعاتالمعاوفماتعقودفيالترافيمنلابد

منه،لابدالتراضىوأنأحكامهجملةفيالعلمأهلمنإجثعمحلالأصلوهذا

تكونان)إلأ:تعالىقال،اختيثرعننتكثإذاإلاوالفسوخالعقودتصحلاوأنه

محلوهذا،ا")2(تراضعنالبيعإنما":!وقال،هنكم!)1(تراضعنتجارة

فجمهور،بثلتراضىيتعلقماوهومسثتلهبعضفياختلفوالكن،سبقكماإجثع

منعقدعلىكرهالذيفالمكره،العقودجيعفيالرضثمنلابديقولونالعلمأهل

علىكرهفمن،اتفاقمحلفهذاماليةعقودفيالإكراهكثنفإن،يصحلاالعقود

.92:الآية،النسثءسورة(1)

بنعبدالعزيزطريقمن(2)185رقمالخيثربيع:بثب،التجثراتكتثبفيسننهلطماجهابنأخرجه(2)

اللهرسولفال:قالعنهاللهرضىالخدريسعيدأبثسمعت:قالأبيهعنالمدنىصثعبنداودعنمحمد

.ا"...فذكره!

وللحديث،صحيحهفيحبثنابنورواه،مرثقونورجثلهصحيحإسنثده:الزوائدفيالبوصيريقال

،الحيار"بيعإلايتفرقالمهاصثحبهعلىبثفيرمنهماواحدكلا"المتبايعان34(ه)4داودأبيعندشثهد

أبيعنومملا!ط."تراضعنإلابغعنيتفرقن"لا(21)48رقمالبيوعكتثبفي(155)3/والترمذي

بثيعإذاأبرزرعةكثن:قالالكوفيالبجليأيرببنتحعىطريقمن(2/536)مسندهفيأحمدوالإمام،هرووة

اثنثنيفترقنا"لا:!اللهرسولقال:يقولهرووةأبثسمعت:ويقولخيرني:يقولثم:لقثخيرهرجلا

وقال،751(.)التقريبفيفظالحثقالكمابهبأس!لاالبجليأيرببنوتحى،جيدويسندهدراضا"عنإلا

ضعيف.:مرةوقال،بأس!بهليس:معينابن

أعلم.والله.قبلهالذيللحديثساهدفالحديث
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غيرعنلأنه؛باطلوهوالعقديصحفلاشىءإجثرةعلىأكرهأوشىءبيع

طيبغيرمنالحقإخراجأو،صاحبهنفصطيببغيرالمثلأخذيجوزولا،تراض

اتفاقمحلوهوالمثليةبالعقوديتعلقماهذا،إبطالهيجبعقدفهذا،صاحبهنفس

العلم.أهلمن

إلاتصحلاأنهاإلى-أيضا-الجمهورذهبفقدالمثليةالعقودغيرأما

يأأوزوجتهارتجاععلىأوالطلاقعلىأوالنكاحعلىأجبرفمن،بالتراضى

علىفانه،رجلنكاحعلىالمرأةأجبرتلووكذلك،المثلفيهايجريلامسألة

صغيرةكاشماإذاإلاالعلمأهلجمهورمذهبهوكماإجبارهايجوزلاالصحيح

يجوزلالأنه؛لهاكفؤهومنينكحهاأنلأبيهافيجوز،لهاإذنلافانهالتسعدون

بإذنها.إلايجوزلاأنهفالصحيحالتسعبلغتإذاأمثلها،كفؤأليسمنينكحهاأنله

يصحأنهرجعةأوطلاقعلىأكرهمنأنهالطلاقمسألةفييقولونوالأحناف

الجمهورقولهوالصوابلكن،نيتهولاإرادتهإلىيلتفتولا،بالظاهريعاملأن

الاختيارية.والفسوخالعقودجميعفيعامةالقاعدةوهذه،سبقكما

منها:بطرقيعرفالرضا،بالرضاتتعلقأخرىمسألة

بالإيجابرضاهمانعرف،؟والمشتريالبائعرضانعرففكيف:اللفظا(

يعلمفلا،نحوهاأواشترلمجما:المشتريويقول،بعتك:البائعيقول،والقبول

الطرقأعلىهووهذا،يعلملاخفىأمرالرضالأن؛باللفظإلاالرضث

عليهاتفقمافكل،معينبلفظمحصورأليسالصحيحعلىواللفظ،وأوضحها
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،والقبولالإيجابفيخاصةصيغفيهيشترطفلا،بيعاًيكونبيعاًوعدوهالنثس

الروايتينإحدىوهو-عليهماللهرحمة-السلفجمهورمذهبظثهرهووهذا

نأوهو-اللهرحمه-مالكالإماممذهبوهو،-اللهرحمه-أحمدالإمامعن

المتعاقدين،رضثهوالمقصودلأن،التراضىعلىيدلمابكلتكونالعقود

بلغته،يكونفثلعربي،تختلفالنثسوعقود،معينشيءفيينحصرلاورضاهما

علىلوجبمععنةصيغةهنثككانلوأنهعلىفدل،بلغتهيكونوالأعجمى

منليستالعقودأنفيشكولا،التعبدبابمنفيكونيتعلمهاأنالأعجمي

العقدصحمعينةصيغعلىالنثستعارففإذا،المعنىمعقولةهيبلالتعبدباب

العقد.لتمالرضاظهرفإذا،الرضاهوالمقصودلأنبها

يكونأنيشترطلاأنهوهوإليهأشرناماويؤيديبينوهذا:الفعل2(

هيوالمعاطثة،المتبايعينرضانعلموبه،بالمعاطثةالبيعيصحهذاوعلى،بالقول

بالمعاطثةالبيعيصحلاأنهإلىبعضهمذهب،فيهاالعلمأهلواختلف،فعلمجرد

مثلأالخبازإلىأتىفمن،-اللهرحمه-الشافعيمذهبظثهروهو،مطلقا

هذاأنالعلمأهلمنكثيرفقول،بالعقديلفظاأنبدونخبزأفاًعطاهريالاوأعطاه

فعلمجردهوبلالرضا،علىدلالةفيهليسهذالأنوقثلوا،يصحلاالبيع

.الأولالقولهوهذا،ومعاطثة

لومثلالاخر،منوالقولأحدهمامنالفعلكانإذايصحأنه:اكنيالقول

المبلغ.المشتريفسلمفاًخذها،بكذاالسلعةهذهخذ:ئعالبثقثل
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منهمابالمعاطاةفيصح،الصوابهووهذا،مطلقايصحأنه:الثالثالقول

بالعقد.يتلفظاأنبدون

فيهايكثرالتىالأشياءفيأي،المحقراتفيتصحالمعاطاةان:الرابعالفول

.المعاطاةفيهافتصح،دائماتكونالتياليسيرةالأشياءمنهذهفقالوا،التعامل

منكانتسواء،العقودجميعفيتصحالمعاطاةإنقلناكماالصوابلكن

حصلعليهالدالةبالقرائنالرضاعلمإذالأنه؛الكبيرةالأسياءمنامالمحقرات

خاصاليسانهالنكاحمسألةفيالصوابكانهذاولأجل،العقدمنالمقصود

الناسفبعض،ذلكاشبهماأو،رضيتأوقبلتالزوجويقول،انكحتكبلفظ

زوجتك،يقولأنلابد،يصحلايقولونفهم،زوجتكبدلجوزتكيقولقد

الرضا،علىيدللفظبكليصحانهوالصواب،ضعيفقولانهشكلاوهذا

أعطىشخصاانفلو،التسليممجردفيهايكفىلاالهبةمسألةفيايضثويقولون

ولاالهبةهذهتصحلا:قالوا،إياهيهبهأنيريدانهالآخذوعلمكتاباشخصا

يصحلمالعقدلأن؟ذلكلهيستردهانارادفلو،الواهبملكعلىالكتابزال

قلناكماالمقصودلكن،عندهأمانةفهوبالمغصوباسبهلأنه؛لضمنهضاعانهولو

.القعودأنواعجميعفيالرضاعلىيدلبمافيهايكتفىانه

الرضا.علىيدلفإنهبرضاهبيدهالعقدكتبفاذا:ال!بة3(

مسألةففيالأخرسغيرأما،الأخرسحقفيبهايكتفى:الإشارة4(
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منليستالإسارةلأن؛واضحشيءمنلابدبلبثلإشارهيكتفىلاحالنكث

لاأوبالإشارةيكتفىهل،فيهااختلفواالبيعوفي،الرضاعلىتدلالتىالدلالات

خلافمحل؟بثلإشارةيكتفي

فيثبتكما،زوجتإذاالبكرالمرأةسكوتمثل:السكوت5(

قدلكن،ا")1(صماتهاا"إذنهالفظوفي،ا"سكوتهاا"إذنها:الصحيحين

صحيحنقول،قول"ساكتإلىينسبلا":الفقهيةالقواعدمنأليس:قثتليقول

فيفسكوتها،حجةالبيانمعرضفيالسكوتلكن،قولساكتإلمماينسبلا

فاذا،تبينأنمنهانطلبلأننا؛تسكتلمترضلملولأنهاحجةالحالهذه

سبق.كماحجةكثنسكتت

الإنسانرضايشترطلاأشياءهناكأنوهى،بالبثهذافيالأخيرةالمسألة

عليه،الذيالدينسدادعلىيجبرأنمثل،عليهايجبرالتىالعقودوهي،فيها

برضاهماإلاوالثيبالبكروغيرهالأبينكحلا:بثب،النكاحكتابفيصحيحهفيالبخثرىأخرجه(1)

هرهـةأبىحديثمنكلاهما(01)2/36النكاحكتثبفىصحيحهفىمسلموأخرجه،الفتحمع(191)9/

الله،رسوليث:قالوا4تستاذنحتىالبكرتنكحولا،تشاهرحتىالأيمتنكح"لا:بلفظعنهاللهرضي

.ثسكت"*أن:قال؟إذنهثوكيف

داودأبيوضد،(01)2/37النكاحكتابفيسكوتها"+واذنها:عبثسابنحديثمنمسلمزاد

.الاستئمارفي:بثب،)2/758(النكاحكتابفيسننهفي

وصمتهاتشأهرا"واليتيمة:)6/85(نفسهافيالبكراستئذان:بثب،النكاحكتابفيسننهفيوالنسثتى

.ا"إقرارها
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الفقه.كتبفيمذكورتفصيلعلى،الدينحلوقد،ملىءوهو

مشتركعقارهنثليكونأنمثل،إجبارقسمةكثنتإذاالقسمةأيضاومنها

هذايقسمأنمثل،تعديلولافيهاردلاالتيهيالإجباروقسمة،رجلينبين

كانلولكن،أحدهماعلىضررهنثكيكونأنيدونالأرضهذهأوالبيت

لابدبلالقسمةعلىيجبرولا،إجبارقسمةليستتراضقسمةفهيضررهنثل

رضاهما.من

منأحسنوبعضها،مستويةغيرالأرضتكونأنمثلتعديلفيهاكثنإذاأما

والثلث،هنثمنالبستانثلثىفجعلنث،بئرجهاتهمنجهةوفي،بستثنأو،بعض

فيهافهذه،البئرمنفيهامثمقابلالثلثزيادهفجعلنا،هنثمنالبئرفيهالذي

،ردفيهكانأويرضىلاوقديرضىقدلأنهبالرضاإلاهذايكونفلا،تعديل

يساويالآخروالجزء،ألفماتةيساويمنهاجزءالأرضهذهتكونأنمثل

هىبلإجبارقسمةليستأيضافهذه،التكافؤلعدمالزيادةهذافيدفعألفاخمسين

.ردمفيهالأنتراض

علىيجبربلالعقدفيرضاهيشترطلافانهإجبارقسمةكثنتإذاأنهالمقصود
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محش!لثةلفاا4لقاعرا

والناسي.لجاهلواالمتعمدفيةيستويماالإتلاف

منشيئاأتلففمن،والحقوقوالأموالالمحترمةالنفوسلإتلافشاملوهذا

نثسيا.أوجاهلاأومتعمدأكانسواءمضمونفهوحقغيرمنذلك

وقد،خطأيكونوقد،تسببأوبمباشرةالغيرمالعلىالتعديهو:الإول!

.عمدأيكون

التىالقاعدةفيسيأتيكماأعمفانهالتلفبخلافالإنسانبفعليكونوهذا

اللهبفعلويكون،مباشرةيفعلهأيالمكلفبفعليكونقدالتلففإن،بعدها

يجوزلاوأنهالتحريمالإتلافحكمفيوالأصل،سماويةكآفةوتعالىسبحانه

القسمهووهذا،الحرجممابخلافكافرأأمكانمسلماالمحرمةالنفوسإتلاف

.الإتلافأنواعمنالأول

مدحرمةولكن،إتلافهايجوزلاأيضاًفإنها،المحترمةالأموال:افانيالقسم

الخنزير،كإتلافواجبايكونوقد،الشارعبهأذنم!اإلاأعظمومالهالمسلم

إتلافتهوثم،المصلحةحمسبهيبلواجبةليستلكن،الماليةالعقوبةوكذلك

الماليةالعقوبةأنالجمهورلقولخلافاينسخلمالصحيحعلىوهومستحب

ماله،منشيءبإتلافعقابهيجوزالشرعيةالحدودبعضتجاوزفمن،منسوخة
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خمسةنحووهي-اللهرحمه-تيميةابنالإسلامسيخذكرهاكثيرةذلكعلىوالأدلة

.ا")1(مالهوشطراخذوهث"إنا:حكيمبنبهزحديثفيجاءما:منهادليلاعشر

السائمةزكثةباب،الزكاةكتابفيسننهفيوأبوداود،()5/4مسندهفيأحمدالإمامأخرجه(1)

منكلهم25(او/ه)هالزكاةمانععقوبة:باب،الزكاةكتابفيوالنساتى،)2/233-234(

."فدكرهبه...عنهاللهرضىجدهعنأبيهعنحكيمبنبهزطريق

"،صحيحبلحسنحديثا"هذا:(1941)2/التحقيقتنقيحفيعبدالهثدىابنفظالحثعنهقالوالحديث

تصحيحفيذكرهقذمناماعلىالإسنثدصحيححديثا"هذا:عنهوقال1/793()مستدركهفيكمالحثورواه

عنأبيهعنحكيمابنحكيمبنبهزسلسلةوهيالسلسلةوهذه،الذهبىووافقه"يخرجاهولمالصحيفةهذه

بنوتحيىالمدينىبنعلىبهزأفوثق:فيهاالحديثأهلمنالحفاظأقاويلاختلفتوقد،حسنةسلسلةجده

منأحدأأرولم،منكرأحديثالهأرلم:عدىابنعنهوفال،وإسحثقأحمدبحديثهواحتج،والنساتىمعين

عنه.الروايةفييختلفالئقات

حجههو:وقالأبوداودووتقه،الحديثأهلعندثقهوهوبهزفيشعبةتكفموقد:الترمذىوقال

عندي.

عنشعيببنعمرو:ايضثوفال،بهيحتجولاحديثهيكتب:عنهقالوأبوحاتتمسعبهفيهتكفموممن

إيأ.أحبجدهعنأبيه

يحتجثنفهمااللهرحمهماابراهيمبنوإسحثقحنبلبنأحمدفأما،كئيرأبخطئكان:حبثنابنعنهوقال

ربنا"عزطتمنعزهة،طلهوشطراخذوهاا"إنا:حديثولولا،(ئمتنامنجمماعةوتر!،عنهويرويانبه

فيه.اللهاستخيرئمنوهوالثقاتفيلأدخلنثه

قولهوفي،حبثنابنقالا"كذا:(1)2/394التنقيحفيفقالحبثنابنعبدالهثدىابنفظالحثتعفبوقد

الجثرودوابنداودوأبيوالنسثتىوالترمذىالمدينىوابنمعينبنكيحعىالعلماءكثربهزأوثقوقد،نظر

هو:فقالإسنادهعنوسئل،"وجههماأدريا"ما:فقالأحمدالإمامعندالحديثهذاذكروقد."وغيرهم

.الإسنادا"صثلحعندي

قوله=علىحبثنابنتعقبحينأيضأالمحرروفيالتنقيحفيعبدالهثديابنفظالحثصححهأيضاوالحديث
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بيتإحراقهفي-عنهاللهرضى-عمرحديثفىجثءما-ايضا-ومنها

أنهعنه-الله-رضىأيضاعنهجاءوما،الخمر)1(فيهيبيعكانالذيالثقفىرويشد

موسىإحراقوكذلك،)2(وقاصأبيبنلسعدبثلكوفةالإمارةقصربإحراقأمر

وقال/568(1)والمحرر(141)2/9التنقيحانظرا"صحيحالحديثهذابل،نظرقولهوفي:وقالبهزفي-

.ا"ا"صدوق:التقرلهبلطفظالحثعنه

والتهذيب3،ه1/353-4للنمبىالميزان:جدهعن(بيهعنحكيمبنبهزسلسلةعلىالكلاملطوانظر

الذهبىالسلسلةهذهحسعقوممن،1/161()للعزيالكمالتهذيب،)1/894-994(حجرابنللحافظ

أعلم.والله.حسنا"وحديئهلينفيها"صدوق:عنهقالحيث(1/7001)الضعفاء".فيالمغنيا"محمابهفي

الخمر:لعيعكانالذيالثقفىرويشدبيتإحرافهفيعنهافهرضىعمرأ!لر(1)

:طرقعدهمن)91023(مصنفهفيعبدالرزاقاخرجه

رضيالخطثببنعمروجد:فالتعبيدابيابنةصفيةعننافععنايوبحديثمن:الأولالطريق

."رويشد":قال؟اسمهما:وقالبيتهفحزقالخمرفيجلدكانوقدخمرأالثقفىرويشدبيتفيعنهافه

صحيح.وإسنثده.فويسق."ا"بل:قال

..ا".مثلهصفيةعننافععنأيوبعنسرطريقمنأيضأوأخرجه:اكيئالطريق

رو!شدبيتفيعنهالمحهرضى"وجد:قالنافععنعبدالقدوسطريقمنأيضاوأخرجه:اكلثالطريق

فويسق.أنتبل:قال.رويشد:قال.؟اسمكما:وقال،بيتهفحرقخمرأالثقفى

مالك:الإماما.قال:قالحيثمالكالإمامإلىوعزاهاللهرحمهالقيمابنالعلامةالأثرهذاذكروقد

فيعنهبحئتوقد،)274(الحكميةالطرىكتثبهلطكما"ذكرهثثم...الخطثببنعمرأناللعثوحدثني

أعلم.وافه.فيهأجدهفلمالموطأ

عنأبيهعنسعيدبنعمرعنعيينةبنسفيثنطريقمن(11917)"الزهدا"فيالمباركابنأخرجه)2(

"انقطع:وقالبثباعليهوجعلقصرأاتخذسعدأأنالخطثببنعمرا"بلغ:قالرافعبنرفاعةبنعباية

سعدأإيت:فقالبعثه!ريدكماالأمريوتىأنأحثاذاعمروكانمسلمةبنمحمدعمرفأرسلالصويتا"

سعد=فأتى،البابأحرقثمنثرأفاستورىزندهأخرحبالبثا-تىفلماالكوفه،فقدم،بابهعليهفأحرق
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غيرأنهالمقصود،ذلكغيرإلمما،السامريلعجل-والسلامالصلاةعليه-

.مشروعهوبلمنسوخ

يشرعأنهوهوالعلمأهلجماهيرعندالملاهىوالاتالخمرإتلافوكذلك

.محترمشيءفيهاليسالخمرأنوالصواب،الأحيانبعضفيويجبإتلافها

المخمصة:حثلفيإتلافبالإتلافيتعلقمما:ثالثث

يستأذنولممسلممالووجد،شديدوجوعمخمصةلهحصلتإنسثنمثل

يشترطولاالمالهذامنلأيابهلأنلهالحالهذهفيفإنه،موجودغيرلأنهصاحبه

لهفيجوز،المحظوراتتبيحوالضرورات،ضرورهلأنهابالاكلإتلافهفله،إذنه

كثنإنمثلهأو،متقوماأوقيمثكانإنأتلفماوقيمةالبدلعليهويجب،أكله

أنبلضمانهعليهيجبلاأنهالمالكيةقولوفي،الأربعةالأئمةقولعلىمثليا

يؤخذلاأنه:والقاعدةالأذىلدفعالحالهذهفيواجبالاكللأنياكل؛

أجر.للواجب

وأمنقولةأموالامنهمفغنمواالكفارالمسلمونغزاإذاالعدومالإتلاف:رابعا

بهميلحقأنخشيةأولكثرتهاالمسلمينبلادإلىنقلهايستطيعوالمثم،منقولةغير

فيتقوىالعدوبهينتفعلاحتىيحرقأوالماليتلفأنالحالهذهفيفيجوز،العدو

المسلمينعلىبهيتقوونأنهمعلمإذايجبقدبلإتلافهفيجوز،المسلمينعلىبه

الصويت.انقطعلا:قلتانكالمؤمنيناميربلغإنهمحمد:فقالسعدإليهفخرجفعرفهصفتهلهووصففاخبر=

."تقولماعنكونؤدي،أمرناالذىا"نفعل:سلمةبنمحمدفقال،ذلكقالماباللهسعدفحلف
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ذلكبعدثمذبحهاجثزالمواسىمنسىءفيهاكثنفلو،عليهمالكرةويعيدون

جثزفيهروحلامماذلكغيرأموالاكثنتوإن،باكلهاينتفعوالاحتىإحراقها

نقلها.يمكنلماذاإتلافهايشرعأنهالمقصود،مباشرةتحريقه

بالمباشرةالإتلاف،بالتسببيكونوقد،مباشرةيكونقدالإتلاف:خامسا

وأ،بستانهاحرقأو،مالهأحرقفلو،أحرقهأيغيرهمالأتلففاذا،كثلإحراق

معصومعلىاعتدىأولهبهيمةقتلفلو،بالقتلاو،ذلكأشبهوماملابسهاحرق

.بالمباشرةإتلافكلهفهذافقتله

علىسبعايسلطأنمثل،بالتسببالاتلافوهوالإتلافمناخرنوعوهناك

قاتلايكونلةالحثهذهفيفإنه،فيقتلهسبعاصبىعلىيسلطاو،فيقتلهابهيمة

إنسانفيهافسقطالمسلمينطرقفيبئرأحفرلوماومثل،بالمباشر!لابالتسبب

ففتحماشيةلهكانلوماومثل،بالتسببقتللأنهالديةوعليهضامنايكونفانه

لاانهامعتثدلأنه؛ضامنفانهتوجدولموضلتهلكتثمفخرجتالباب

،للضمانمحلكلهفهذا،بالتسببإتلاففيهيكونمماذلكاشبهماأو،تخرج

نالومامثل،السببعلىالمباشرةقدمتوالسببالمباشرةاجتمعتإذالكن

المتسبب.علىالمباشريقدمفانهفيهااخرفدفعهإنسانبهومربئرأحفرإنسانث

:سروطلهالإتلافبابفيالضمان:سادسا

كانفاذا،عليهضمانفلادماأوميتةأتلففلو:مالاالمتلفيكونأنأ-

لأنها؛فيهاضمانلافإنهفاتلفهامكانفيبهارمىأوفاحرقها،ميتةساةلإنسان
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قيمةلالأنهفيهضمانلافانهخمرأأتلفأو،الشرعفيلهاقيمهولا،مثلاليست

الخمريضمنفلا؛الشرعنظرفيقيمةلهيكونأي:متقومايكونان2-

يباعوقد،الناسبعضعندقيمةولهمالفهومتقوماكانوإنلأنهوالخنزير

لهاقيمةولا،الشرعفيمهدرةالماليةهذهلكن،الماليةمننوعفيهفهوويشترى

يضمن.فلاإلعهايلتفتفلا

بهيمةأنفلوبهيمةعلىضمانفلا:الوجوبأهلمنالمتلفيكونان3-

ضمانولا،البهيمةعلىضمانلازرعهأتلفتمثلا،إنسثنمثلأتلفتلإنسثن

نأإلاصثحبهاعلىضمانفلاالبهيمةعلىضمانلاقلنثإذالأنناصثحبهاعلى

كماالأصللكن،البهيمةإتلافمنتفصيلعلى،معهايكونأومفرطايكون

البهيمة.علىضمانلاأنهقلنث

المسلمينولايةتحتالمتلفيكونأنوهو:فائدةالضطنفييكونان4-

نافلو،اتلفإذاغيالبثعلىولا،الحربيعلىضمانفلاحكمهموتحت

واقتلوامنمنهموقتلواالنفوسبعضالمسلمينعلىفاتلفواالكفارقاتلواالمسلمين

لافانهموأسلموابلادهمعلىالمسلموناستولىفلو،الأموالبعضأفسدوا

منهذاإنثم،عليهمولايةلاالقتالحالفيلأنهمالعلمأهلبإجماعيضمنون

.الإسلامفيلهمترغيباالحرباهليضمنلاأنهالشرعمحاسن

أهليضمنفلاالمسلمونوقاتلهممعتديةأوباغيةفئةأنفلو،غيالبثكذلك
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فلافأتلفوهثالأموالبعضعلىاعتدواأوالنفوسبعضقتلواأنهملوأي،البغى

المبغييضمنلاوكذلك،المسلمينولايةتحتليسوالأنهم؛البغثةعلىضمان

الآخرالطرفينأحديضمنلاالمسلمينمعالحربحالفيأيضاوكذلك،عليهم

.بالإتلافالمتعلقةالأحكامجملةهذه،نفسوأيمالأي

فرقلاأي،والنثسىالجثهلفيهيستويأنهالى-اللهرحمه-المصنفوأشار

وأ،مالهيطنهإنسانمالأتلفإنساناأنفلو،والجثهلالنثسىبينالإتلاففي

الحثلهذهفيفإنه،حربيأيطنهانساناقتلأو،حربىإنسثنمالايظنهماأتلف

يضمنهذاولأجل،النثسىوكذلك،الخطاقتلحكمفيلأنهالديةوعليهيضمن

نفساأتلفمجنوناأنفلو،التكليففيهيشترطلاأي،مالهمامنوالمجنونالصبي

يأ،الخطأبابمنيكونوعمدهمالهمنيضمنهفانه،إنسثنمالأتلفصبياأو

.هذافيالأصلهوهذا،لعمدهحكملا

جاهلأأو،ناسياشعرهمنقطعأوناسياأظافرهقصإنسثناأنلوالحجبابفي

وأصياممن)ففديةتعالىلقولهالأذىفديةعليهيقولونالفقهاءجمهور،للّحكم

،أيامثلاثةفالصيام،عجرةبنكعبحدلمجافيوفسرهث،ئسك!)1(اوصدق!

فهوشاةذبحوالنسك،صثعنصفمسكينلكلمساكينستةإطعاموالطعام

النثسيفيهيستويإتلافهذاأنعلىوالجمهور،)2(الثلاثةهذهبينمخير

.691:الآية،البقرةسورة(1)

=كتابفيصحيحهفيالبخثريأخرجهتسك(اومدقةأوميامهن)ففدية:تعالىقولهتفسيرحديث)2(
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ا!أربعة.ا!أئمةقولهووهذا،الأذىفديةفعليه،والجاهل

القيم-ابنالعلامةواختثره،لهحكملاالإتلافهذاأن:افانيوالقول

وهذا،المسالههذهفيالعلملأهلالقولينأحدوهوالموقعينإعلامفي-اللهرحمه

مالا،يكونأنسرطهمنالإتلافلأنالإتلافمنليسهذالأنللصوابأقرب

ماليةلهوليس،لهقيمهلاالأظافرقصفيالإتلافوهذا،قيمهذايكونوأن

جاهلاأو،نثسياكثنإذاعليهفديةلاأنهفالصحيحالشعرقصكذلك،فيقوم

للحكم.

كعله)وهن:تعالىلقولهالجزاءفيهيجبالصيدقتلأنإلىالجمهورذهبكذلك

مأمتعمدأكثنسواءيضمنهإنهفقالوا،ا(الئعملأهنقتلهاهثلفجزاغمتعفدامنكم

غيرإلىلهمفهوملاهذاوأن،تأويلاتعدةالآيةفيالتعمدذكرفيولهم،مخطا

.الأولالقولهوهذا،ذلك

أصح،وهذا،الآيةلظثهرعليهضمانفلامخطاكانمنأن:افافيالقول

جريرابنذكرهكمابهباسلابسند-عنهاللهرضى-عمرعنصحوقد

كتابفيصحيحهلطمسلموأخرجه،الفتحمع)4/16(صاعنصفالفديةلطالإطعامباب،المحصر=

عنفسألتهعجرةبنكعبإلىجلست:قاليساربنمعقلبنعبداللهحديثمنكلاهما)2/861(الحج

:فقال،وجهىعلىيتنثثروالقمل!اللهرسولإلىحملت،عامةلكموهيخثصةفيا"نزلت:قال؟الفدية

ستةأطعمأو،أيثمثلا""قصم:قال،لا:فقلت؟*شاةتجد،أريهابكبلغالجهداريكنت*ها

.البخاريلفظوهذا.صاع"نصفمسكينلكلمساكين

.59:الآية،الماتدةسورة(1)
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-)1(.عنهماللهرضي-الصحابةبعضوافقهوأنه،الطبري

عليه:ضمانلاأنهمحرموهوالصيدفتلفيعنهاللهرضىعمرأتر(1)

من)3/693(مصنفهفيشيبهابىابنأخرجهوقد،أيضاعنهمااللهرضيعباسابنعنوجاءا-

.شمىء"الخطأفيعليها"لـس:قالأنهعنهمااللهرضىعبثسابنعنحزينةأبىعنقتادةطريق

من)4/293(مصنفهفيعبدالرزاقأخرجفقد،كطاووسالتثبعينبعضعنأيضثالحكمهذاوجاء

ماوالله:قال.شىء::الخطأقيعليهوليس،العمدفيعليه!"يحكم:فالطثووسعنأيوبعنمعمرطريق

."متعمدا(منكمقتله)وهن:إلااللهقال

مصنفهفيشيبهأبيابنعنهمذلكذكرومجاهدوعطثءمحمدبنوالقاسمسالمعنهذاأيضاوجاء

)3/693(.

العمدحالفيالصيدقتلفيالجزاءأوجبحيثالحكمهذاخلافعنهاللهرضىعمرعنوجاء2-

.سواءوالخطأ

عنطهمانبنوإبراهيمالثوريسفيانطريقمن)3/693(مصنفهفيشيبةأبىابنعنهذلكأخرجكما

والعمد.الخطأفيإلعهكنبعنهاللهرضىعمرأنالحكمعنجابر

رضىعمرانالحكمعنجابرعنالثوريطريقمن)4/393(مصنفهفيعبدالرزاقعنهأخرجوأيضث

أعلم.والله.الخطأ"في"فضىعنهالله
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عشرالوابكةالقاعرة

مطلقا!مضمونالظال!بدوفي!يفرطاويتعدل!إؤامضمونغيرالأمينبدفيالتلف

بالعكس.والعكس!مضمونغيرفهوفيةالماؤونعلىترتبمايقالاو

فبينهما،إتلافاتلفكلوليس،تلفإتلاففكل،الإتلافمنأعمالتلف

اللهبفعلويكون،مبثشرةالإنسثنبفعليكونفالتلّف،مطلقوخصوصعموم

مسائل:عدةالقاعدةبهذهويتعلق،وغيرهمطرمنسماويةكآفةوتعالىسبحانه

المضاربثت،وعقودوالشركة،الوكالةمنهاكثيرةالأمانثتعقود:الأولىالمسألة

:أنواعثلاثةعلىالمقبوضةوالأمانثت،الرهنووالوديعة

إنسثنمنيستعيرإنسثنمثل،كالعاريه،نفسهلمصلحةقبضهما:الأولالنوع

إعثرته.فىمحسنفهوالمعيرأماالمستعيرلمصلحةقبضفهذا،كتابثأوسيارة

ماللإنسثنيكونأنمثل،كالوديعة،مالكهلمصلحةقبضهما:اكفيالنوع

أما،المودعمصلحةفيقبضفهذا،كالوديعةلهيحفظهلكىاخرإنسثنثفيعطيه

للأمانة.حفظهفيمحسنفهوالمودع

الآخذولمصلحهالمعطىلمصلحة،جميعالمصلحتهماقبضهمث:اكلثالنوع

شيئثيسلمهلمأوالمالمنسىءوبقىبيتاإنسثنمناسترىإنسثنمثلا،كالرهن

فهذا،ذلكأسبهمثأوبيتاأوأرضاأوسيارةفاعطثه،رهنثأريد:فقالالمالمن
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ليتمكنالرهنبإعطاءانتفعالراهن،منتفعمنهمافكل،جميعالمصلحتهماقبض

منيتمكنحتىالباقيمالهحفظيريدأنهجهةمنانتفعوالمرتهن،المبيعقبضمن

استيفاته.

منقسمهو.؟يقبللاأووالتلفالردفيالأمينقوليقبلهل:الثانيةالمسألة

قبل:ذكرنثالتىالأمناءفيالثلاثالتقسيماتحسب

أعلىهووهذا،المعطيلمصلحةالشىءقبضمنالأمانثتوهى:الأولاض

قبضها،فيوالإحسثنبامساكهاالتبرعإلامصلحةفيهليسهذالأن،الأمانثت

وهي،مالكهلمصلحةالشىءقبضهوهى،شىءيشوبهالامحضةأمانةفهى

الردفيمقبولقولهفهذا،يحفظهاوديعةاخرعندإنسثنوضعفاذا،الوديعة

أرجعتهاإننىالمودعفقالطلبهاالوديعةصاحبأنلوأيالردومعنى،والتلف

بيمينه.الردفيمقبولقولهفانإليك

ولاأرجعهاأنهفيحلف،بيمينهأيمقبولقولهإنقيلمنكلأن:والقاعدة

هوهذا،مقبولقولهفإنتلفتإنهاقاللووكذلك،ببينةإئتنقولأنيحتثح

بهيمةمثلاعندهأودعفلو،واضحوهذايتعدىأنإلا،الأمنثءفيالأصل

عنيخرحالحثلهذهفيفإنهآمنمكانفييحفظهالمأو،هلكتحتىفضربها

متعد.لأنهالأمانة

ك!ود،الثانيةالدرجةفيفهذا،لمصلّحتهماالشىءقبضمن:اثنياض

؛مقبولقولهأنالصحيحعلى-أيضث-فهذا،والمضثربثتوالرهنالشركثت
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يتعدلمما،العلمأهلمنكثيرقولوهو،المذهبهووهذاالجملةفيأمينلأنه

.الأولكثلنوع

فلو،منهتعذبغيرتلفتولو،مطلقاضامنأنهالمذهب،المستعير:انذاض

لوأمث،لهاستعملماغيرفيتمزقأو،ضاعأوالكتابهذافتلفكتابااستعار

لوأيضامثله،تعديعتبرلافهذاالتمزقلهيحصلقدومثله،استعمثلهبسببتقزق

فيالإذنلأن؛يضمنهلافانهالاستعمالبسببالعجلاتفتلفتسيارةاستعار

ترتبا"ماقولهفي-اللهرحمه-المصنفإليهأشارماوهو،عنهتولدلماإذنالشىء

هذا،مطلقايضمنإنهقلنثكماالمذصبفيا"مضمونغيرفهوم!الأذونعلى

.الأولالقولهو

تضمن.لاأنهاالصحيحوهو:انئيوا!ل

يخرجفإنهالأمينفرطفإذا،عدمهمنالتفريطمعالضمانوهى:اكلثةالمسألة

وهذا،الردعليهويجبضامنثفيكونأمينايكونفلاالحالهذهفيالأمانةعن

إليه.الإسارةسبقت

والذي،والخائنصبالغثويشمل،حالكلفيضمامنالظالم:الرابعةالمسالة

لهاالضمانومسالة،وضامناظثلمثيكونفإنهيرجعهأنفأبىالمالإرجاعمنهطلب

الغصب.بثبفييذكرونهاكثيرةتفاصيل

لاأمبالتعديتنفسخهلالثلاتةالأنواعوهيالأمماشاتعقود:الخامسةالمسألة
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واحفظهفيفزطبانعليهفتعدى،أمثنةمالافاعطيأستؤمنإنسان:مثل

إذنهبدوناستعملهإذاهذا،يستخدمهافصاريحفظهالكىسيارةعلىأستؤمن

بثلتعديالأمانةتنفسخهلالحالةهذهفيلكن،ذلكلهيجوزولاخاتنثيكون

تنفسخفإنهامحضةأمانةكثنتإن:تفصيلفيههذا.؟تنفسخلاأوفيها

ولاالردعليهويجب،خاتنثويعتبر،انفسختفيهاتعدىإذافهذه،كثلوديعة

جديدأعقدأيكونفإنهلهأذنفإذابثلوضعيخبرهإنهأي،جديدباذنإلايمسكها

أمينا.فيكون

فهذهالشىءلحفظمحضةأمانةكانتإذاإذن،يجوزفلاقبضهااستدامةأما

عندهإبقاتهافيالحقلصثحبهاذلكبعدتم،إرجاعهاويجب،بثلتعديتنفسخ

.الأمثناتأنواعمنالأولاضهوهذا،جديدأعقدأفيكون

إنسان:مثل،كثلوكثلة،محضةأمانةليستمشوبةأمانةتكونأن:انئياض

إذنوفيهاامثنةفهذه،سيارتهبيعأوعقارهبيععلىفوكله،لإنسثنوكيل

أمرين:فتجمعبثلتصرف

.التصرففيالإذن2-0استئمانها-

امينا،كونهيبطل،الآخريبطللاالأمرينأحدبطلإذالأنهتنفسخلافهذه

حصلاوتلفتلوضامنايكونلكنالتصرفلهفيجوزالتصرففيالإذنويبقى

يكونفإنهآلةاوجهازأيكونأنمثل،ببيعهأمرالذيالشىءفيخرابأوفسثد

منه،أتلفماضمانهبعدبهأمرالذيبثلشيءفيهيتصرفأنلهويجوزلهضامنا
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لآخر،سريكايكونأنمثل،ضامنينليسثوالشريكالوكيلأنقلناإنوسبق

هذهفيفانه؛صاحبهإذنبغيرمنهياخذفصثرالشركةمالفيأحدهمافتعدى

باعإذاأما،لهضامنايكونفانهالمالمنشىءتلفولو،الأمانةعنيخرجالحال

لاإنهانقوللأننث؛صحيحالبيعفإنالشركةفييملكونهشيئاباعأوالشركةسيثرة

فييصحولاباطلاالعقدلصثربالتعديتنفسخإنهثقلناولو،الشركةتنفسخ

بالتصرفإذنثتجمعلأنهاتنفسخلاإنهاقلناكمالكن،صاحبهنصيب

الآخر.بطللاأحدهمابطلفاذا،والأمانة

:؟يضمنأولابالشرطالأمينيضمنهل:الطدسةاثلة

لاالمحضةالأمانةفيالضمانشرط،يضمنفلامحضةأمانةكانتإن

نأبشرطلهوقالوديعةمالاوأعطاه،إنسانااستأمنإنساناأنفلو،يصح

الضمانعدمعلىمبنيةلأنهايضمنلا،تفريطبغيرتلفأوضاعفلوتضمنه

علىمطلقاتضمنفهذهالمعارةكالعينمحضةأمانةليستكانتإذاأما،مطلقا

المذهب.

:قالمثلاسيارةأعارهفلو،الأقوالأصحوهذا،الشرطمعتضمن:وقيل

صحيح،الشرطهذا:نقول،تتعدلمأمتعديتسواءتضمنهاأنبشرط

علىويخشىبالإعارةصثحبهنفعيريدقدالمعيرلأن؛سروطهمعلىوالمسلمون

الصلاةعلّيه-قالولهذا،ضمانهايشترطأنفله،المعارةالعين

ا"بل:قالموداة؟ا"عاريةأمهضمونةا"عارية:قثلأنهأميةبنليعلى-والسلام
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عليه-قال.؟غصباأتغصبها:!للنبيأميةبنصفوانوقال،")1(مؤداهعارية

.")2(مضمونةعاريةبل":-والسلامالصلاة

العاريةتضمينفي:باب،البيوعكتثبفيسننهفيوأبوداود،)4/222(مسندهفيأحمدالإمثمأخرجه(1)

همامطريقمنكلهم(1)9/16الأسرافتحفهفىلهالمزيعزاهكماالكبرىفيسننهفيوالنساتي،3(ه)66

رسليأتتكا"إذا:مرفوعثولفظهبهعنهأبيهعنأميةبنيعلىبنصفوانعنرباحأبىبنعطاءعنقتادهعن

عاريةا"بل:فال؟مؤداهعثريةأو،مضمونةأعثرية،اللهرسوليا:قلتا"هغفرأوثلاتيندرعاثلايئفأعطهم

صحيح.وإسنادهداودأبيلفظوهذا،هوداةا"

حجةعامخطتهفييقول!اللهرسولسمعتقالعنهاللهرضىأمثمةأبيحديثمنساهدوللحديث

منسدهفيأحمدالإمامأخرجها"غارموالزعيم،مقضيوالدين،هردودهوالمنحة،هؤداةا"الطرية:الوداع

له.والسيثق(67/2ه)

مسلمبنشرحبيلحدتناععاس!بنإسماعيلطريقمنكلاهما)3565(البيوعكتابفيوأبوداود

.ا""فذكره:يقولعنهاللهرضىالباهليأمثمةأباسمعت:قالالخولاني

مستقيمفهو،ثقةعنهروىإذاالشاميينعنحديثهعيثس!بنا"إسماعيل:()9/2ملالكثفيعديابنقال

اهـ.."خاصةالشاميينحديثفيبهويحتجحديثهيكتبممنهوالجملةوفي،الحديث

ثقاتمن:أحمدالإمامعنهقالهذاوسرحبيل،ساميمسلمبنشرحبيلفإنعنهمحديثهمنوهذا

الشاميين.

رواه،عيثس!بنإسماعيلا"وفيه:التلخيصفيالحافظقالولذا،لهومؤيدأقبلهلماساهدأيكونفالحديث

.أمامةا"أباسمعمسلمبنسرحبيلوهوساميعن

فيأحمدوالإمام،()2/47المستدركفيكموالحث،3(ه)62البيوعكتابفيسننهفىأبوداودأخرجه()2

:"صفوان"أبيهعنأميةبنصفوانبنأميهعنرفيعبنعبدالعزيزعنسريكطريقمنكلهم(104)3/مسنده

عاريةبل،"!:فقالعمد؟يثأغصث:فقالحنينيومأذراعثمنهاستعثر!اللهرسولأنعنهاللهرضى

لعلتين:ضعففيهوالحديث،.."هضمونة
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رواهالذيسمرةعنالحسنبحدثاحتجوامطلقاتضمنإنهاقالواوالذين

.*)1(تؤديهحتىأخذتهااليدا"على:قثل-والسلامالصلاةعليه-أنهالأربعة

.مقبول:ا"التقريبا"فيفظالحثعنهقالولذامعتبرأتوثيقايوثقفلمصفوانبنأميةجهالة(1=

تقهصدوقسريك:معينابنعنهقالولذا،جدأالحفظسىءفإنه،القاضىعبداللهبنشريكضعف2(

وقال،جدأالحفظسىءثقهصدوق:السدوسىسيبةبنيعقوبوقال،منهإلعنااحبفغيرهخثلفإذاأنهإلا

بعضملالكثفيترجمتهفيعديابنلهوساق،ماتلالحديثمضطرب،الحفظسىءسريك:الجوزجثنى

النكرةمنحديثهفييقعوالذيوالاسواءالصحةحديثهعلىوالغالب:قالثثمعليهاستنكرتالتىالأحثديث

الضعف.منسىءإلىفيهينسبانيستحقمماسيئثيتعمدأنهلاحفظهسوءمنبه6لىإتنث

بنعثصمحدثنىإسحثقبنمحمدطريقمن()3/48-94مستدركهفيكمالحثعنداخرشثهدوللحديث

.فذكرهبهعنهاللهرضىأبيهعنجثبربنعبدالرحمنعنقتثدةبنعمر

إسحثقابنلأجلحسنوالحديث،ذلكعلىالذهبيووافقهالإسنادا:."صحيح:سياقهعقبكمالحثقال

.صدوقلأنه

ا"أن:أبيهمحمدعنبنجعفرطريقمن9()6/98-.الكبرىالسننفيالبيهقىعند(يضااخرشثهدوله

الحديث....سلاحث!اللهرسولأعثرأميةبنصفوان

منتقذممامعبشاهدهيقوىفإنهمرسلهاكثنوإنرالأخبثهذهوبعض:ذكرهمابعدالبيهقىوقال

.الموصول

أعلم.والله.الثلاثالطرقهذهبمجموعصحيحفثلحديث

فيسننهفيوأبوداودعنهاللهرصىجندببنسمرةمسندفي)5/8(مسندهفيأحمدالإمامأخرجه(1)

المزيلهعزاهكما()4584الكبرىسننهفيوالنسثتى،العاريةتضمينفي:ببث،)3/822(البيوعكتثب

فيسننهفيوالعرمذي،24(..)2/العاريةبثب،الصدقاتكتثبفىماجهوابن،)4/66(الأسرافتحفةفي

.مؤداهالعاريةأنفيءجثما:بثب،36()2/368-9البيوعكتثب

.فذكرهبهعنهاللهرضىصمرةعنالحسنطريقمنكلهم

."صحيححسنحديثا"هذا:سياقهبعدال!زمذيقال
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تضمنإنهاقلنثكماالصوابلكن،بذكرهالإطالةنريدولا،بحثمحلوهذا

قلبه،منالإسلامولتمكنإسلامهلحسنيعلىلأبي/يضمنهالمولهذا،بثلشرط

علىفدل،أسلملتوهلأنهأميةبنلصفوان-والسلامالصلاةعليه-وضمنها

.بثلشرطتضمنأنها

التلخيصفيالحافظوأعفه،البخثرىا"سرطعلىالإسنثدا"صحيح:(2/47)المستدركفيالحاكموقال-

.ا"سمرةمنسماعهفيمختلففالحسن":بقوله)3/53(الحبير

وعلىصحيحهو:ا"وأقول:)5/934(المستدركفيالحاكمكلامعلىمعقباالإرواءفيالألبانيقال

لموهوأمثالعقيقةحديثبهعنهالبخثرىأخرجفقد،سمرةعنبثلتحديثصزحالحسنأنلوالبخثرىشرط

المحدثينعادةجرتوقد،الإسنثدبصحيحإذنالحديثفليس،المدلسينفيمذكوروهوعنعنعهبلبهيصرح

.ا"سمرةمنسماعهفيمحتلفا"والحسن:بقولهمالإسنثدهذاإعلال

العلة.هذهعلىبنثءالشيخضغفهوقد،(ه)3/3بذلكالتلخيصفيالحافظأعفهكما

المدينيبنعلىومذهب،العقيقهحديثغيرالأحثديثمنجملةسمرةمنسمعالحسنأنوالحق

الحسن،سماعثبوتعلىمتوقفأنه:الحديثفيالقولوخلاصة،مطلقأمنهسمعأنهوالترمذيوالبخثرى

عنه.اللهرضىجندببنسمرةمن
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عشر11امسةالقاعرة

فكلارفهررولالا

ولاضرر"لا:قالأنه-والسلامالصلاةعليه-عنهحدسانصالقاعدةهذه

ابنرواهلأنهلغيرهصحيحأو،صحيحطرقهبمجموعالحديثوهذا،ا)1(ضرارا

،الصاتبنعبادةوعن،عباسابنعنطرقوله،الدارقطنىورواه،ماجه

قولهمنهاالقرانمنأدلةعدةلهويشهد،مرسلةطرقمنأيضاوجاء،وغيرهما

ولاكثتبيضثر)ولا:تعالىوفظل،!)2(عليهنلتضيقواتضثروهن)ولا:تعالى

.شهيد!)3(

فروعولهث،خلافتفاصيلهافيلكن،الجملةفيإجاعمحلالقاعدةفهذه

العلم:أهلبعضوزاد،المحظوراتتبيحالضروراتأن:لنثسبقمامنهاكثيرة

ولأجل،يستبيحهأنأرادمماأشدالضرورةتكونأنأي،نقصانهاعدمبشرط

ولما،الميتةمنالا!لجازالنفسهلاكمنوأسهلأيسرالميتةأكلكانلماهذا

؛ضرورةلأنهابهالعلاجيجزلمأشدضررهالخبيثبالدواءأوبالخمرالعلاجكان

الخمر.لهيستباحمماأشدضررهأنأجلمن

مالأن؛نفسهاستبقاءلأجلبقتلهأمرإنسانقتلعلىيقدمأنيجوزلاكذلك

.13:ص،المقدمةفيتخريجهسبق(1)

.6:الاية،الطلاقسورة(2)

.282:الاية،البقرةسورة)3(
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نفسه.يستبقيأنلأجلمعصومةنفسايقتلفلا،عليهاجبرمماأسدعليهقدم

للميتةيضطرفثلذي،بقدرهايقدرللضرورةأبيحماأنفروعهامنكذلك

دائمةالضرورةكانتفإذا،تفصيلمحلوهذا،النفسيقيممابقدرع!لفإنه

رجلأأنسمرةبنجابرحديثمنأبوداودروىلمثالشبعيجوزأنهفالصواب

وجدتهافانضلتليناقةإنرجلفقال،وولدهأهلهومعهالحرةنزل

فأبى،انحرها:امرأتهفقالتفمرضت،صاحبهايجدفلمفوجدهث،فأمسكها

أسألحتى:فقال،وناع!لهولحمهاسحمهانقددحتىاسلخها:فقالت،فنفقت

:قال،لا:قالا"؟يغنيكغنىعندكاهلا:فقال،فسالهفاتاه!اللهرسول

:قالنحرتها؟كنتهلا:فقال،الخبرفأخبرهصاحبهافجاء:قال،"فكلوها"

.منك)1(استحييت

:قالالعامريعقبةبنوهببنعقبةحدشامنداودأبيعندأيضاوجثء

لنايحلما:فقال!اللهرسولأتىأنهالعامريالفجيععنيحدشاأبيسمعت

ليفسره:نعيمأبوقثل،ونصطبحنغتبق:قال؟"طعامكم"ط:قال،الميتةمن

هذهعلىالميتةلهمفاحلالجوعوأبيذلكقال:عشيةوقدحغدوهقدحعقبة

جوعه.يسدمابقدريثكلفإنهالزوالقريبةوهيعثرضةكثنتإذااما،)2(الحال

،المنذريعنهسكتوالحديث،3(ه)3/8الميتةإلىالمضطرفي:بثب،الأطعمهكتابفيأبوداودرواه(1)

مطعن.إسنثدهفيوليس:الشوكثنيالعلامهوقال

-،صثلح:معينابنقال،وهببنعقبهإسنثدهلطالمنذريقال3(ه)3/8أبوداودرواه()2
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منالسابقالمثالفيذكرناماعليهاويدل،بالضرريزاللاالضرر:ومنها

نفسه.استبقاءلأجلغيرهعلىالاعتداء

وهذا،أخفهمابارتكابضررأأعظمهماروعىمفسدتانتعارضتإذا:ومنها

فيأخفهمايرتكبفإنهمقسدتانهنثلكانفإذا،ضرورةنوعلأنه،إليهأسرنا

المصالح.جلبعلىمقدمالمفاسدودرء،أعظمهمادفع

الأمثلةمنلهذهوذكروا،خثصةأمكانتعثمة،الضرورةمنزلةتنزلوالحاجة

،الضرورةمنزلةتنزلحثجاتهذهإنفقالوا،الإجثرةومسالةالسلممسالةفي

القيموابنالإسلامسيخردهوهذا،معدومعلىعقدالقياسفيهذهإن:وقالوا

فيشىءعلىعقدالسلمإنبل،بصحيحليسهذاإن:وقالوا-اللهرحمهما-

فيجوز،البيوعأنواعبعضفيجارهذالكن،معدومعلىعقدأوليس،الذمة

نشتريوكذلك،والحيطثنالأسثساتمثلالأسياءبعضفيالجهالةمعالبيتبيع

والجهالةالتثبعالمجهولعنفعفيداخلهايرىولاوالملابسالفرومنأنواعث

عندهأنلومثلقالوا،والخاصةالعامةيحتثجههذالأنحثجثتمحللأنها؛يسيرة

فإنه،النحاسمنسيئايجدأنهمعالفضةمنبشىءجبرهالم!فاحتاحفانكسرإناء

بالفضةجبرهفييشترطلاأي،الفضةغيريجدكثنوانبالفضةيلحمأنيجوز

،ضرورةالحالةهذهفييكونقإنهالفضةغيريجدلمإذالأنهالفضةغيروجودعدم

ولاالأمرهذامافندريذاككثنما:فقال،وهب؟بنعقبة:عيينةبنلسفيانفلت:المدينيابنوقال-

.5/401وأخرجه،9/356الطرانيوأخرجه،الحديثيعنيشثنمنكثن
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منسلسلةالشعبمكاناتخذ-والسلامالصلاةعلّيه-النبيإناءانكسرلماولهذا

.)1(البخاريفيكمافضة

.)5638(برقم!حيحهلطالبخاريأخرجه(1)
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عشرالسادسةالقاعرة

مسنون.والضمل،شيكلفيوابالعدلى

اما،واجباكثنماأداءيجبأنهبمحنى،صحيحهقاعده-أيضا-وهذه

أداءيجبقإنهالوضوءمثل،الشرعأموركلفيمسنونفهوهستحباكثنما

لكن،العضولجميعساملةمرةعضوكلفيغسل،الواجبالوجهعلىالوضوء

والنقص،ممنوعوالتعدي،وثثلثةثانية-نريدأنفيسن،مسنونةالزيثدةوهوالفضل

محرما.يكونقد

الواجب،عننقصاكثنإذامحرماالنقصفيكون،السنةخلافيكونوقد

وأ،السنةخلاففهوالنقصعلىالمداومةمعالمسنونعننقصاكثنوإن

الأولمما.خلاف

وأقبلهابثلصلاةعلّيهاوالزيثدة،بشروطهاأداوهاواجبالمفروضةالصلاة

لالأنهممنوعةالعلمأهلبعضعندالرواتبتركعلىالمداومةلكن،مسنونةبعدهث

لكن،الواجباتمنبشىءالإخلالمعإلاتركهاعلىالمداومةعلىيصرأنيمكن

.مسنونسواهثوما،واجاالمفروضةالصلاةأداءأنالأصنل

مسعونةالتطوعوصدقة،الواجبأداءوهو،واجبفيهاالعدلالزكاةكذلك

مسنونة،عليهوالزيثدةالاستطثعةبشرطواجبالحج،فيهثومرغب
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.الشرعأوامرساترفيوهكذا

قسمين:إلىينقسمالغسلالعلماءقالولهذا

بمعنىالمجزئفالغسل،الواجبهوالمجزممئىالغسل،كثملوغسلمجزئغسل

وميمونةعثتشةحدلمجافيجثءماباتباععليهوالزيادة،واجبفهذاالبدنيعمأن

هذا،بدنهساترعلىالماءإفاضةثمالوضوء،ثمالأذىإزالةمنعنهمااللهرضى

.المسنونهو

يكنلمما-السيئةفردوالشتمبالسباخرعلىإنساناعتدىإذاكذلك

تعالى:وقوله،مثلها!)1(سيئةسيعة)وجزاء:تعالىلقولهعدلمقابلهافي-افتراء

والسنةوالأفضل،!)2(عليكماعتدىمابمثلعليهفاعتدواعليكماعتدى)فمن

.الفه!)3(على!اجرهلمحواصعفا)فمن:تعالممالقولهالفضلهو

بمثلعليهفرد،اللهاخزاك:لآخرإنسثنقالفلو،بالمئلالردهوفالعدل

.العدلهوفهذا،اللهأخزاكأنتبل:قالأي،لهقالما

فهذا،اللهأخزاكانتبل،اللهأخزاكانتبل:لهقاللوأي،الزيادةوالمحرم

والمسثمحة.العفوهووالفضل،واحدهمقابلاتنتثنلأنهما،محرم

.التعديهووالظلم،الواجبهووالعدل،المسنونهوالفضلمراتجاعلىفهى

.04:الآية،الشورىسورة(1)

.491:الآية،البقرةسورة)2(

.04:الآية،الشورىسورة)3(
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عشرالسابكةلقاعرةا

بحرمانه.عوقب،اوانهقبلشيناتعجلمن

فيبعضهمونازع،القواعدكتبفيالأئمةمنكثيرذكرهاالقاعدةهذه

لكن،مسائلتحتهايدخلكانوإن،صحيحةغيرقاعدةإنهاوقالوا،صحتها

ومسائل،إشكثلبلاداخلةمسائلفهناك،فيهاالداخلمنأكثرمنهاالخارج

رجالخثكثنلمالكن،العلمأهلبينخلافموضعومسائل،إشكالبلاخارجة

نظر.صحتهافيإنقالواكثيرأمنها

هذافإنيرتهلكىمورتهقتلإذاأشهرهاومنفيهاتدخلالتىالمسائلفمن

الموصي،لهالموصىقتللووكذلك،الإرثمنويمنع،قصدهبنقيضيعاقب

تيميةابنالدينتقىوذكر،قصدهبنقيضيعاقبفانهالوصيةلهتحصللكى

فلا،قصدهبنقيضيعاقبفانهزوجتهليتزوجإنسانثقتلإذاوغيره-اللهرحمه-

.أبدألهتحللاإنهابعضهموقال،منهاالزواجمنيمكن

قلنا:كمامنهاخرجتمسائلوهناك

الدمهذامنهانزلإذافإنهالحيضدممنهاينزللكىدواءسربتامرأةأنفلو

قصدهث.بنقيضتعاقبإنهايقالولا،تصلىأنلهثيجوزولاحاتضاتعتبرفانها

فلارجلهفييتألمحتىمثلامرتفعمكانمنبنفسهرمىأنهلو-أيضا-ومنها

وصلاتهجالسثيصليبل،قصدهبنقيضيعاقبلافانه،قاتمايصلى
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محرما.فعلهكثنوإن،صحيحة

فإنه-رمضثنيصوملالكىنفسهليمرضشيئثتنثوللو-أيضا-ومنها

اثملكنه،شفىإذاويقضىيفطرأنعليهبل،قصدهبنقيضيعاقبلا-أيضا

ذلك.غيرإلى..هذابفعله

لمورنه،الوارثقتلمسالةإلافيهايدخللاإنه:بعضهمقالهذاولأجل

،القاعدةلهذهوالنظثئرالأسباهفيالسبكىتعرضوقد،خلافموضعوالباقي

إذا:معنثهمثوقال،تصححهاقيودعلىوتكلم،نظرأصحتهافيأنإلىوأشار

وكان،للشارعمطلوباالأمركثنإن،مخالفتهإلىالمكلفقصدالذيالأمركثن

عظيمأجرفيهوتحقيقهثالشثرعمنمطلوبةفهىالصلاةمثلسببهعلىيحثمسببه

وهكذا،الآخرةالدارفيالعظيمالأجروهومسببهيحصلالصلاةوهوفالسبب،

ويحرصالصومعلىيحرصفثلمكلف،العظيمالأجرمنعليهيترتبماالصوممثل

قدأشياءالمكلفتعاطىفإذاالأجرأسبثبمنسببهمااللذين،الصلاةعلى

لاحتىلأذىتعرضلومثمثلأو،دةللعبثيشترطأويجببماالقيثممنتقنعه

قصدهإلىيلتفتلافانه،يصوملاحتىنفسهإمراضفيتسببأوالقيثميستطع

.كثنماعلىالأجرويبقى

منقاعدةيهدمالأمرهذاكانإنينظرقالللشارعمطلوبغيركثنوإن

لومثمثل:قصدهبنقيضيعثملولا،قصدهإلىيلتفتلافإنه،الشرعقواعد

النصابفايجثد،الحولوهو،وسرطهاالنصثبوهوالزكثةسبمبعندهكثن
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والنصابالسببوجدإذاالمطلوبإتفاالمكلفقدرةتحتليس،الحولوإيجاد

.الزكاةعليهتجبلافانهالزكاةإسقاطفيتحايللو:فقال،الزكاةعليهوجبت

فإنهالشرعقواعدمنقاعدةيهدملاإسقاطهفيالمكلفتسببالذيكانّوإن

منقثعدةيهدملاهذافانيرثهلكيمور!لهقتللومامثل،قصدهبنقيضيعامل

بسببالقريبينبينيسقطقدالميراثلأن؛الميراثمنفيحرمالشرعقواعد

،هذانحوكلاماذكرأنهالمقصود،أولهمايعلملمإذا،الغرقىيينأود-شاختلاف

القاعدةهذهبهاليقيدأوردهاالتيأمثلتهمنوكثير،نظرموضعكلههذاوكلامه

.-عنهاللهعفا-مذهبهيوافقلما

تعجلمن:قثل،استثنىمماكثيرأيدخلالقيدوهذا،قيدأفيهابعضهموزاد

وقد،جيدقيدفهذا،بحرمانهعوقب،وجودهفيالمصلحةتكنولمأوانهقبلسيئث

حرجولاالمسائلبعضمنهايخرجفقد،أغلبي!قثعدةتكونوبهذا،أشياءعليهيرد

معظمها.أوالقواعدسأن!وهذالأن

وجوبوعدم،الصلاةمنالركنسقوطمسألة:إليهاأشرناالتيالمسائلفمثلا

هذهلأن؛قصدهبنقيضيعاقبإنهيقاللاأمورفهذه،الفطروجوازعليهالصوم

يقالولا،بتحقيقهاالعبدومأموروجودهافيوالمصلحةوجودهامطلوبالأشياء

منقاعدةيهدمكانإذامابينيفرقأنوهو-اللهرحمه-السبكىإليهأساركما

؛خلاففيههذالأن؛الشرعقواعدمنقاعدةيهدملاماوبين،الشرعقواعد

عليه،الزكاةوجوبإلىالعلمأهلمنكثيرذهبالزكاةإسقاطفيتحايلمنلأن
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قولعلىجارهوالزكثةوجوببعدمالقولعلىلكن،قصدهبنقيضفيعامل

وهوالزكثةسرطيوجدلملأنه،والشثفعيةالأحنافمن،العلمأهلمنكثير

.القاعدةهذهتحتويدخلالزكثةوجوبهوالصوابكثنوإن،الحول

ابنالدينتقىأيضثوذكرهث-اللهرحمه-المصنفإليهأسارماقيهايدخلومما

ومنعحرمانلهيحصلقدالدنيثفيالأموربعضتعجلإذاالمكلفأن:وغيرهتيمية

وضلالهمكفرهممنعليههمبمافالكفار،لهتعرضمابحسبالآخرةفيلها

مماهوللطباتفتعحلهم،النارإلىمصيرهم،الدنيثحياتهمفيطيباتهموتعجل

.النثرفيعذابابهاللهيزيدهم

يكونهذافإنالطيبثتمنكثيرأتعجلفمن،مراتبهمبحسبالإسلاموأهل

ونيته.قصدهبحسبنقصثليسيكونوقد،الجملةحيثمننعيمهفينقصث

كثنكلما،المباحاتفيوالتوسعالشبهاتفيأدخلكثنكلماأنهالمقصود

شىءأمثلتهابعضفيقلنثكماالقاعدةفهذه،الآخرةالدارفيللنقصتعرضث

(وجودهفيالمصلحةتكن)ولم:قولهفيالقيدهذازيدوإذا،وواضحصحيح

أغلبية.قثعدةنتكث
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عشرالفامنةالقاعرة

بقيمتها.والمتقومات،بمثلهاالمثلياتتضمن

إجمثعمحلتكونتكادوهي،المذاهبساترفيالفقهثءقالهاالقاعدةهذه

وأ،مكيلكلهوالمثلىإن:قالبعضهم،والمتقومالمثلىفيخلافهملكن،منهم

مكيل،شىءذمتهفيثبتأو،موزونثأو،مكيلاسيئثلإنسثنأتلففمن،موزون

صاعمائةإنسثنمناستسلففمن،مثلهعليهوجبنحوهأو،بقرضموزونأو

موزوناسيئثاستسلفومن،البرمنصاعماتةذمتهفيعليهوجبمثلاالبرمن

علىيتراضوالمماالقرضفيوهذا،مثلهردويجب،ذمتهفيوجبفإنهلحممثل

وأنشىءعلىتراضواإذااستسلفماغيريعطيهأنيجوزوإلا،التقابضيومسىء

لاموزونأومكيلكلهوالمثليأنالمذهبفيوالمشهور،قرضهعنبدلايجعله

فيه.السلميصحمباحةفيهصنثعة

المعدوداتمنموزونثأومكيلايكنلممايخرج:"وموزونمكيل"كل:فقولهم

.تروعثلمذا

بثلصناعة،الوزنعنجخرإذاالموزون!كزج:ماحة*فيهصناعةلا":وقولهم

مماغيرهأوالحديدمنلأنهاالوزنأصلهامما،وغيرهاقدورمنالآنيةأنواعمثل

بثلصناعةخرجتلكنالوزنفيهاالأصلكانوإنفهذه،وغيرهنحاسمنيوزن

بثلصناعة،المثليةمنخرجتلأنهابمثلهاثضمنلالكنتضمنفهذه،الوزنعن
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عنخرجلكنهالوزنأصلهكثنّوإنالحليأيضاومنه،بقيمتهافتضمنلهثمثلفلا

بقيمته.فيضمن،بالصناعةالوزن

الذهبمنإبريقنإنسثعلىأتلففإذا،المحرمةالصنثعةيخرح:مباحةا""وقوله

تضمنبلبقيمتهث،تضمنلافإنهاالفضةمنأوالذهبمنملاعقأوالفضةأومن

وزنا؛الملعقةهذهتسثويوكم،وزناالإبريقهذايسثويكمأي،بوزنهاقيمتها

كثنوإذاقيمةلهتبرأكثنإذاالدهبهذاولأجل؛قيمتهازادتبالصناعةلأنها

لهثقيمةولامحرمةالصنعةلأنبقيمتهاتضمنلاإنهاقالوافلذلك،قيمةلهمصنوعا

ولافتهدر،قيمةلهاليسالشرعفيلكنهاالناسعندقيمةلهاكانوإن،الشرعفي

مصنوعة.غيرقيمتهاوتحسب،تحسب

كثلجواهرفيهالسلميصحلاالذيالموزون!كزج:لمجه"السلم"يصحوقولهم

فليستموزونةكثنتوإنهذهقالوا،الجواهرأنواعمنذلكأشبهوماواللؤلؤ

مثلية.

صفتهاشهرمدهإلىبهاتاتيجوهرةفيريالألفمائةأعطيك:قالفلو

يمكنلاهذالأنتصحلاقالوافهذه،كذاوحجمها،كذاولونها،كذا

لأنهافيهاالسلميصحلاأنهكمافقالوا،عظيمااختلافثتختلفوالجواهر،ضبطه

فيالمثليتعريفهووهدا،انضباطهالعدممتليةتكونلافكذلكتنضبطلا

يسيرةأسياءإلافيهيدخللاهذاأنسكولا،عندهمالمشهوروهوالمذهب

.محثيرةأشياءمنهويخرح

156



المسالة:هذهفيالآخرالقول

شيخاختيثروهوالأقوالأصحهووهذا،يقاربهأويماثلهمثللهمثالمثليأن

وقاله،الموقعينإعلامفي-اللهرحمه-القيمابنونصره-اللهرحمه-الإسلام

عنوالآثثروالسنةالقرانعليهيدلالذيهوالقولوهذا،العلمأهلمنبم

الصحيح.والقضاءوالقياس،-عنهماللهرضى-الصحابة

اللهرضيالصحابةفقضى،يقثربهمثأوبمثلهأتلفهإذاالصيديضمنولهذا

الأشياءبعضفيتشابههالكنهاعظيمبينهماالفرقأنمع،بالنعامةالبعيرفيعنهم

لأنهالكنبينهماالفرقمعبحمامةالشاةفيوقضوا،والجسمالرقبةطولمثل

هم-عنهماللهرضي-فالصحابة،-أعلموالله-الماءمصجهةمنتشبهها

بعضمنيشابههبمابثلمثلهذامثلفيقضواهذاومع،وأعلمهاالأمةأفقه

.الوجوه

،رباعيا)1(فقضىبكرأاستلفأنه-والسلامالصلاةعليه-عنهصحوقد

مثله،يردالقرضفييقولونولهذا،القيمةلردوإلا،مثليةالإبلأنعلىفدل

منوكلاهما)3346(برفمالبيوعفيوابوداود()5/54البيوعكتثبفيصحيحهفيمسلمأخرجه(1)

فامرني:أبورافعقال،الصدقةمنإبلفجاءته:وزادفذكره":قالأنه!اللهرسولمولىرافعأبيحديث

إبه"اعطة!اللهرسولفقالربثعيأجلاإلاالإبللطأجدلم:فقلتبكرهالرجلأقضيان!اللهرسول

.قضاء"أحسنهماكسخيارفإن

.ا"صحيححسن"حديث:سننهفيلهسياقهعقبال!زمذيوقال
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والأحنثف،الجمهورقولوهوالأشياءهذهمثلفيالقرضبعضهمواستثنى

مثللهليسلأنهشيئايردلاالإبلمنشيئااقترضفلومثليهليستالإبلأنيقولون

يومأوالقبضيومقيمتههيهل،الواجبةالقيمةهيماواختلفوا،قيمتهيردبل

قلنا.كمامثليهالإبلأنالمقصود،ذلكغيرإلى..الرد

)وداود:قال-السلامعليه-داودعنوتعالمماسبحانهاللهذكروقد

شثهدين*لحكمهموكئاالقومغنمفيهنفشتإذالحرثفييحكمانإذوسليمان

فداود،العلمأهلذكرهاالقصةوهذهوعلما!)1(حكماآتينثوكلاسليمانففهمناهث

لهموقومغنملهمالقومفهؤلاء،سليمانابنهوخالفهبحكمقضى-السلامعليه-

لأهلسليمانفقضى،ليلاالإفسادهووالنفش،الغنمهذهفنفشتبستان

والثمارالأشجارفيهوالبستان،البستانبإصلاحالغنمأهليقومبأنالزرع

عندشكلاوهذا،كانكماالبستانبإرجاعقضيوهو،تبنىالتىوالحيطثن

بثلفهم،وتعالىسبحانهاللهعليهأثنىبهذاقضىفلما،مثليثليسالعلمأهلجماهير

البستانأهلياخذأنحكمه-والسلامالصلاةعليه-عدلهومن،فهمهاللهوأن

المدةهذهفيالغنمهذهلضاءفجعل،البستانإصلاحمدةفيمنهافيستفيدواالغنم

بلاوهذا،المدةهذهفيعليهمفاتلأنهالبستانمنيستفيدونهالذيللنماءمقابلا

مثلي.فهوسيئايماثلشيءكلهذافعلى..للعدلأقربشك

تتماثلالتىوالسيارات،لضاثلهالأنهامثليةإنهانقولالصحيحعلىوالأواني

.78،97نالآيتث،الأنبياءسوره(1)
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عندهمأيضثوالثيابمثليهليستالجمهورعندقلناكماهذالكن،مثليةتكون

عنخرجتالثيابلأنموزوناولامكيلاليستلأنهاقيميةبل،مثليةليست

منأعظمتكونقدالأوانىفيالمشثبهةبل،مثليةأنهاوالصواب،بالصنثعةالوزن

.كبيرأوبعضهصغيرأبعضهيكونقدالحبلأنبر؛وحبةبرحبةبينالمشثبهة

عليهتدلالذيهوالقولوهذا،مثلىفهومثيللهماكلالمختارفالقول

بوبوقد،صحيحهفي-اللهرحمه-البخارياختيارظاهرأيضاوهو،الأخبار

يلزمهأنهبهذاالمرادوليس،مثلهبنىجدارأهدممنباب:وقثلصحيحهفيبابا

فيسيءعلىتراضوافلو،جثزسيءعلىتراضوالووإلا،اختلفواإذاالمراد

إلىيرجعواأنأرادواأواختلفواإذايلزمهذالكن،ذلكجازالقيمةعلىالمثليات

العثورأووجودهسقأوالمثلىعدمإذاهذافعلى،عليهمالواجبالشرعحكم

القيمة.إلممانرجععليه

القصةالمثلىمسألةفيالصحيحالقولعلىتدلالتي-أيضا-الأدلةومن

الصلاةعليه-أنهأنسوحدلمجماعاتشةحديثفيجثءتالتىالمشهورة

فجاءت،ولأصحابهلهطعاماتصلحوكاشماأزواجهإحدىعندكان-والسلام

التىوأنعاتشةأنهاالرواياتبعضفيوجثء،بطعامالمؤمنينأمهاتإحدى

-فقال،الصحفةتلكفكسرتفجاءت،جحشبنتزينبهيالطعامصنعت

عليه-أنهالبخاريصحيحفيءوجثا"،أمكما"غثرت:-والسلامالصلاةعليه

إلمماالصحيحةوردالكاسرةبيتفيالمكسورةالصحفةحبس-والسلامالصلاة
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الصلاةعليه-ففعله،قضىأنهظاهرهفهذا.صحفتهاكسرتمنبيت

وأخذبيتهافيالمكسورةالصحفةابقاءمنالكاسرةتضمينمن-والسلام

الصحفةلأن؛مثلمالهالمثلأنعلىيدلصحفتهاكسرتلمنوجعلهاالصحيحة

مثلية.كونهاعنبالصنعةخرتجالأنهامثليةليستالجمهورعند

الصلاةعليه-هذافعلمابعدأنهصحيحبسندالترمذيرواهمامنهوأصرح

علىبسندالترمذيرواهوقد،بطععاما")1(وطعاثم،بإنثءإنثء"ا:قال-والسلام

بنتجسرةطريقمنوالنسائيأبوداود-أيضث-رواهوقد،الشيخينشرط

الترمذيعنهاوقال،الشىءلهيكسرفيمنجثءماباب،(04)2/6الأحكثمكتثبفيالترمذيرواه(1)

."صحيححسن"حديث:لهاسياقهبعد

فيوالنسائى،3(.)79البيوعكتثبفيأبوداودأخرجه،عنهااللهرضىعثتشهحديثمنءوجث

العامريفليتحدثنى:قالسفيانطريقمن)4/39(مسندهفياحمدوالإمام،938()هالنساءعشرة

صفية،مثلطعامأصانعأرأيتاماا:عنهااللهرضىعثئشهقالت:قالتدجثجةبنتجسرةعن

كفثرةما،اللهرسوليا:فقلت،الإنثءفكسرتتأفكلفأخذنى،بهفبعثتطعامأاللهلرسولصنعت

وجسرة:البخثريعنهاقالجسرةفيهوالحديث."طعامهثلوطعام،إناءهثلا"إناء:قال،صنعتما

تب.عجثعندها

لهاإنويفال،الثثلثةمنمقبولةالكوفيةالعامريهدجثجةبتتا"جسرة:التقريبفيالحافظوقال

."ااكثرإد

كثن!هالنبيأن:اخربلفظ(41)5/2عنهاللهرضىمالكبنأنسحديثمنالبخثريعندوالقصة

القصعةفكسرتتبيدصثفضربتطعامفيهابقصعةخادممعالمؤمنينأمهثتتإحدى!فأرسلتنسثتهبعضعند

الصحيحهالقصعةفدفعفوغواحتىالغصعة!هاللهرسولوحبسا"اكلواا:وقالالطعامفيهاوجعلفضمهاء

.المكسوره!وجبحى
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ا"إنثء:قال-والسلامالصلاةعليه-أنه-عنهااللهرضيعائشةعندجاجة

نإقالمنعلىويرد،البخاريفيجاءلماشاهدانف!ذان،ا"بطعاموطعام،بثنثء

العقوبةبابمنوأنه،القضاءسبيلعلىوليس،المكارمةسبيلعلىهذا

وهنبيتهمنيخرجولا-والسلامالصلاةعليه-مالهمنهذاوأن،للكاسرة

فيوجاء،عامةقاعدةءبإنثإنثءقولهلكن،-والسلامالصلاةعليه-أزواجه

لهفهوشيئاكسرمنقالأنهحالتمأبيابنعندحجرابنفظالحثذكرهاخرلفظ

المسائل.هذهفيعامقانونوهذا،مثلهوعليه

يكنلمماوأن،المثليمنتتضحواضحةهذه:بقيمتها"ا"المتقوممات:وقولى

قيمته.إلىفيرجعوعدممثلياكانأومثليا
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عشرالقاسكةالخاعرة

القيمة.إدرجعتعذرالمسمىإؤا

تبايعاأو،ريالألفبماتةبيتارجلانتبايعفإذا،المسمىيجبأنهالأصل

علىنكحأوالمسمىيجبأنهفالأصل،ذلكأسبهماأوريالألفبخمسينسيارة

بالعقودالوفاءيجبلأنهالعقدفيسميالذيالمسمىيجبفانه،المالمنشىء

.والشروط

لفسادالأسبثبمنلشببالمسمىتعذرفإذا،المسمىالثمنأعظمهاومن

المسمىبينالفرقنعرفأنبقى،القيمةإلىيرجعقالواالعقدلفسثدأوالتسمية

والقيمة.

منأقلأمللشىءقيمةكثنسواء،المتعاقدانعليهاتفقالذيالثمنهو:المسمى

وأألفبخمسينفاشتراهألفماتةوقيمتهبيتاإنساناشترىفاذا،كثرأم،قيمته

.ريالألفوخمسينبمائةفيشتريهريالألفمائةقيمتهيكونبأنالعكس

المسمىتعذرإذا:المصنفقالولهذا،السوقفيالغالبةالعادةسعرهي:اف

القيمة.إلىرجع

فيهايدخلحتى،فاتدةواكثرأشمللكانتالمثلعوضإلىرحع:قالولو

الشيءعلىتطلقالغالبفيفإنهاالقيمةأما،المثلومهرالمثلوقيمةالمثلأجرة

رجعقيللوولهذا،مهرعليهيطلقوالمهر،أجرةعليهايطلقوالإجارة،المبيع
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.العقودأنواعجميعفيهيدخللأنهأحسنلكثنالمثلعوضإلى

منها:،كثيرةأشياءفيمنهايستفادالقاعدةوهذه

هذهفتلفتذلكفيأهلهئشاورلكيسلعةإنسانمنأخذإنسان:مثلا

تساويكم،تضنهاإلىنرجعأنفأردنا،تضنهاعلىيتفقوالموهمبتفريطهالسلعة

،شاةأوسيارةإنسانمنغصبإنساناأنفلوالمغصوبأيضاومثله،السوقفي

الغاصب،تصرفاتبتصحيحالقولعلىبالبيعفيهاتصرفأوفتلفت،أوانيأو

الواجبفماتلفقدقلنثكماوالمغصوبصثحبهإلىالمغصوبهذاإرجاعفأردنا

إلىنرجعفإننامثللهيكنلموإن،مثلهإلىرجعنامثلياكثنإن،؟الغاصبعلى

نأالعلمأهلمنكثيرقولعلىلكن،قيمتهتقديرفيالخلافعلىقيمته

بتسليمالقاضيعليهوحكمأرضاغصبفاذا،بلغتمابالغةتكونالقيمة

قيمةكانتفلو،قيمتهثبلغتماأعلىيسلمإنهالعلمأهلمنكثيرقالالثمن

ثمريالألفماتتىقيمتهافصارتارتفعتثمألفمائةغصبهاعندماالأرضهذه

يأبلغتماأعلىيدفعفإنه،ريالألفخمسينتساويفصارتقيمتهانزلت

عليهيجبأنهالمقصود،التلفيومقيمتهايدفعإنهوقيل،ريالألفماتتى

نأالناسوعثدة،مثلاريالألفماتةمهرألهاوسمىامرأةنكحلوأما،القيمه

هوكماالصوابهوهذا،المسمىلهثالواجبفإن،مثلاريالألفخمسونالمهر

كماالصوابلكن،مثلهامهريعطها:وجماعةالشافعىوقال،الجمهورقول

المسمى.لهثأنسبق
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الكشروقالقاع!ة

.كالمعدومجمعل،الحقلهمنتعذرمعرفةإذا

:قال-والسلامالصلاةعليه-وأنه،اللقطةحدلمجماأصلهاالقاعدةوهذه

"فشأنك:لفظوفي،يشاء")1(منيؤتيهاللةمالفهووإلا،صاحبهاجاءا"إن

فيها.تتصرفأنفلكشأنكالزمأي.بها"

فلو،اعتبثرهشقأوعليهالوقوفمنيئسإذاكالمعدومالمجهول:ويقولون

فهذاأصحابهايعلمولامنهاتابثم،سرقةأوغصبمنأموالعندهإنساناأن

سبحانهاللهيرضيهمالمسروقةأوالمغصوبةالأموالوأصحاب،الصادقةالتوبةعليه

اللهرحمةمن،؟بهانعملماذاالأموالهذهلكن،القيامةيوموتعالى

لهامالكلاالأموالهذهكأنأيكالمعدومالمجهولجعلأنوتعالىسبحانه

صاحبهاجاءلوثمصاحبهاعنبهايتصدقأنفعليه،الخيرأبوابفيفتصرف

:العلماءيقولأصحابهايعرفلاالتيالأموالفهذه،لهضمنهاالأياممنيوما

ولا،تؤكلأو،صاحبهاعنبهايتصدقأو،ثصرفولادائماتحفظأنإما

فلو،فيهاالتصرفهوالمصلحةمنفكان،للخطريعرضهابقاءهاأنشك

لمنفهىسنةبعداللقطةصاحبيوجدلمإذا:باب،اللقطةكتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه(1)

حديثمنكلاهماا-1347()3/346اللقطةكتابفيصحيحهفيمسلموأخرجه،6(.1/6)وجدها

عنه.اللهرضىالجهنىخالدبنزيد
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وأالصدقةلقضيهل،بهاتصدقعتإننى:لهيقولصثحبهاجاءتمبهاتصدق

.؟مقابلهالكأضمن
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ق4الكشر114اديةالقاع!ة

.والمفالباتالمعاوفماتفيمحرمالفرروالميسر

-والسلامالصلاةعليه-والرسول،محرموهو،وغيرهالبيعفييكونالغرر

،الغررمنشيءفيهفالمجهول،عاقبتهتعلملاالذيوهو،الغرربيععننهى

ذلك.أشبهوماوالشطرنجالنردمثلقمارفيهشيءكلوالميسر،الميسروكذلك

كماتلاتةإلامنهايجوزولا،محرمكلهأيوالمغابىتا"المعاوضاتفي":وقود

علىبهاألحقماأو،حافرا")1(أو،خفأو،ئصلفيإلا!سبقالا1الحديثفيجاء

العلم.لأهلاخرقول

كالنرداللعبفيالمالكبذل،بالإجماعيحرممامنهاوالمعاوضات

،سبابأوشتمفيأو،اللهذكرعنيصدأو،بعوضكانإذا،والشطرنج

أهلجثهيرعندمحرمفهوالأشياءهذهمنخالياكانوإنبالإجثعمحرمفهذا

أحدعنيأتلموأنهتحريمهعلىالصحابةإجماعالعلمأهلمنجمعحكىبلالعلم

السبقفيباب،الجهادكتثبفيسننهفيوأبوداود،()2/474مسندهفي(حمدالإمثم(خرجه(1)

كتابفيسننهفيوالترمذي،)6/226(السبقفيبثب،الخيلكتثبفيسننهفيوالنسثتى،)3/63-64(

عننافعأبيبننثفععنذئبأبىابنطريقمنكلهم()3/122الرهانفيجاءمابثب،الجهاد

صحيحوإسنثده.حسن."ا"حديث:لهسيثقهعقبالنزمذيوقال.ا".فذكرهبهعنهاللهرضىهريرةأبى

.ثقاتكلهمورجاله
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التىالثلائةالأسياءوهي،جعلوبدونيحعلجثئزهوماومنها،حلهمنهم

والنصل:،حثفر"او،خفأونصلليإلاسبقا"لا:السابقالحديثفيذكرت

يلحقهل:العلمأهلبينخلافعلى،الخيل:والحافر،الإبل:والخف،السهام

مننوعلأنهاالعلمأبوابفيالمسابقةبهاألحقالعلمأهلمنفكثير،؟شىءبها

رضىالصديقبكرأبيمراهنةفيالمعنىهداعلىتدلأدلةوجاءت،الجهادأنواع

صابمارجحهالقولوهذا،منسوخةوغيرتابتةأنهاوالصواب،عنهالله

العلم.أهلمنجمع-أيضا-واختثره،المذهبفيقولوهو،وغيرهالإنصاف

علىتكونالتيالسباقاتأنواعمثليحعليجوزولاجعلبلايجوزماومنها

،محرمأمربهايقترنأومضرةأومفسدةعليهايترتبلمما،السفنوعلىالأقدام

محرمأمرإلىغثلباأفضتأو،محرمأمرعليهاترتبأومحرمأمربهااقترنلوأما

جعل.فيهايكنلموإنحرمت
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الكشروق9الفانيةالقاعرة

حلالا.حرماو،حرامااحلصلحاالا،المسلمينبيمجائزالصلح

أبيحديثمنطرقعدةمن!ن!النبيعنجاءحديثنصالقاعدةهذه

منالمزنيعوفبنعمروحديثومن،داودأبيعند-عنهاللهرضي-هريرة

أيضاولها،جده)1(عنأبيهعنعوقتبنعمروبنعبداللهبنكثيرحفيدهرواية

منزويالحديثهذا.."حلالأحرمأو،حرامأأحلصلحأإلا،المسلمينبينجائز"الصلح:حديث(1)

خديجبنرافعحديثومنعوفبنعمروحديثومنعثئشةحديثومنعنهاللهرضىهريرةأبىحديث

الجميع.عناللةرضى

الصلحفيبابالبيوعكتثبفيسننهفيأبوداودأخرجهفقدعنهاللةرضىهريرةأبيحديثفأما

عنزيدبنكثيرطريقمنكلهم)6/97(الكبرىفيوالبيهقى،()2/94المستدركفيوالحاكم،3(ه)49

بينجائزوالصلح،شروطهمعلى"المسلمونبلفظمرفرعاعنهاللهرضىهريرةأبىعنرباحبنالوليد

الحديث.ا"...المسلمين

ضععف،:النسثئىوقال،لينفيهصدوق:أبوزرعةوقال،معينابنوتقه،الأسلمىزيدبنكثيروفيه

به.بأسلاأ3تهوأرجو،باسأبحديثهأرلم:عديابنوقال

هذاحديثهصخحوقد،اللهشثءإنحسنفحديثه"يخطئصدوقا":التقريبفيفظالحثعنهوقال

احكامه.فيعبدالحق

عبدالرحمنبنعبدالعز-فىطريقمن)3/99(سننهفيالدارقطنىفأخرجهعنهااللهرضىعائشةحديثوأما

ماشروطهمعلىالمسلمون:ف!وزادفذكرهبهالنبي!عنعنهثاللهرضىعثتشةعنعروهعنخصيفعن

أحثديئهعلىاضرب:أحمدالإمامعنهقال،عبدالرحمنبنعبدالعز-فىلأجلجداضعيفوإسنثده"الحقوافق

التلخيصفيحجرابنالحافظقالولهذا،بثقةليس:وغيرهالنساتيوقال،موضوعةأوكذبفإنها

.ا"واهده"وإسنث:(2)3/3
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عن-أيضا-وجثء،خديجبنرافعحديثعنهذامنقريببلفظآخرشاهد

وبعضهالغيرهالحسنبابمنالحديثهذاطرقوبعض،الصحابةمنعدة

يسير،ضعفهاوبعضها،المزنيعوفبنعمروحديثمثلجدأضعيف

،الأحكامكتثبفيسننهفيالترمذيفأخرجهعنهاللهرضىالمزنىعوفبنعمروحديثوأما-

بنعمروبنعبداللهبنمحميرطريقمن(4.)2/3النثسبينالصلحفي!ال!هرسولعنذكرما:بثب

حزمأوحراهااحلصلحثإلاالمسلمينبينجاتز"الصلح:بلفظمرفوعثجدهعنأبيهعنعوف

--.."حلالا

."صحيححسنحديثا"هذا:الترمذيعنهوقال

ليس:معينابنعنهقال،هذاكثيرلأجلال!هرحمهمالعلمأهلالخبرلهذاتصحيحهفيالترمذييتابعولم

الدارقطنى:وقال،حديثهعلىأحمدوضرب،الكذبأركثنمنركن:وأبوداودالشافعىوقال،بشىء

موضوعة.نسخةجدهعنأبيهعنله:حبثنابنوقال،متروك

فإرتصحيحهعلىيتثبع"ولم:)2/598(الترمذيلتصحيحذكرهبعدالمحررفيعبدالهاديابنقالولذا

.به"يحدثولمالمسندفيحديثهعلىأحمدالإماموضربوضعفوهالأئمهفيهتكلمكثيرأ

وصححهالمسلمينبينجاتزالصلححديثهمنفروىالترمذيا"وأما:(04)3/7الميزانفيالذهبىوقال

،ا"ضعيفا"وهو:()3/27التلخيصفيفظالحثقالولذا،"الترمذيتصحيحعلىالعلماءيعتمدلافلهذا

خزيمهوابنكثلترمذيتبعهومنالبخاريلكن،الاكئرعندضعيفا"وكثير:371(/)4الفتحفيعنهوقال

-:"أمرهيقوون

المغفسبنجبارةطريقمن1/222()الكبيرالمعجمفيالطبرانىفاخرجهخديجبنرافعحديثوأما

..."فذكرهبهعنهال!هرضىخديجبنرافععنرفاعةبنعبثيةعنجبيربنحكيمعنالربيعبنقيسحدتنا

التلخيصفيحجرابنفظالحثذكرهمرسلساهدلهجاءوالحديثا"ضعيفوهوالمغلسبنجبثرةوفيه

.مرسلا"!النبىعنعطثءعنسلعمانأبيابنهوعبدالملكعنزائدةأبىبنيحىطريقمنا":()3/27

ضعفطيقهبعضفيكثنوإن،لغيرهالصحيحأوالحسنلدرجة-رتقىالطرقهذهبمجموعفالحديث

اعلم.والله.للاستشهاديصلحممابعضهالكن،شديد
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الصحيحلدرجةترتفعوقد،لغيرهالحسنبابمنوتكونتنجبرطرقهافبمجموع

داودأبىكروايةبهابأسولامقاربطرقهابعضانخاصة،طرقهالكثرةلغيره

بينجاتزالصلحوأن،الصلحبابفيأصلالحديثوهذا،هريرةأبىعن

المسلمين.

فيثبتوقد،القضايابعضفيبالصلحيشير-والسلامالصلاةعليه-وكثن

وارتفعتبينهمامالفيكعببنوابىحدردأبىابنتخاصملماأنهوغيرهالبخثري

فوضعفرضىالشطرضعأنالمالصثحبإلىيشير!هالرسولجعلأصواتها

.الشطر)1(

كانأنه-عنهاللهرضي-جابرحدلمجامنالصحيحينفي-أيضا-وتبت

حاتطهتفريأخذواانمنهمفطلب،فابواينظروهأنمنهمفطلبدينأبيهعلى

اليهودمنقوموهم،عادتهمعلىلكنهم،لهيشفعأن!هالنبيمنفطلب،فابوا

فامرالتمرعلى-والسلامالصلاةعليه-فجثء،يقبلوافلموكذببهتقوموهم

أماكنهفيويضعهالتمريأخذأنأي،حدةعلىبيدركلبيادريضعهانجابرأ

يقضيهمفجعلبيدرأأعظمهمعلىفدار-والسلامالصلاةعليه-فجثء،لحفظه

فيم!سلموأخرجه،06(1/3)بعضفيبعضهمالخصومكلامبثبفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

ابيابنتقاضىأنهعنهاللهرضىمالكبنكعبحديثمنكلاهماالبيوعكتثبفي)5/03(صحيحه

الله!رسولسمعهاحتىأصواتهمافارتفعت،المسجدفي!اللهرسولعهدفيعليهلهكثنديناحدرد

نأإليهفأشار،اللهرسوليثلبيلث:فقالكعب"ا"يا:فقثلكعباونادىاللهرسولإلعهمافخرجبيتهفيوهو

...ا"دئنكمنالشطرضع
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هذاوكان،حالهاعلىالأخرىوالبيادر)1(ينقصلمالبيدروكأن،فقضاهممنه

.-والسلامالصلاةعليه-ببركته

مواريثفياختصمارجلينأن،سلمةأمعنداودأبىعند-أيضا-وجاء

مالهمنهماكليسقطأن-والسلامالصلاةعليه-فامرهم،درستقدبينهما

-والسلامالصلاةعليه-فاشار،صثحبهمنهماكلتحللوأن،صثحبهعلى

.)2(بالصلح

،1/895()غيرهأوبتمرلترأالدينفيجثزفهأوقاضىإذابابفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

أخبرها"أنه:ولفظهعنهاللهرضيجثبرحديثمنكلاهما)5/32(البيوعكتابفيصحيحهفيومسلم

اللهرسولجابرفكفم،ينظرهانفأبىجابرفاستنظرهاليهودمنلرجلوسقأثلاتينعليهوتركتوفي(بثهأدا

له*جد:لجثبرقالتمفيهافمشىالنخلاللهرسولفدخل،فأبىلهبثلذينخلهتمرليأخذاليهوديوكلم

وسقأ،عشرسبعةلهوفضلتوسقاثلايينفأوفاهاللهرسولرجعبعدمالهفجذله*الذيلهفأوف

أخبر:!فقالبثلفضلأخبرهانصرففلما،العصريصلىفوجدهكانبثلذيليخبرهاللهرسولجثبرفجاء

اللهرسولفيهامشىحينعلمتقد:عمرفقال،فاخبرهعمرإلىجثبرفذهب،هبالخطابنبذلك

فيها.ليباركن

المستدركفيكموالحث،ءالقضثكتثبفيسننهفيوأبوداود،32(،)6/مسندهفي(حمدالإماماخرجه(2)

بنعبداللهعنزيدبنأسثمةطريقمنكلهم،الذهبىووافقها"مسلمشرطعلى"صحيح:وقال(9)4/ه

في!اللهرسولإلىيختصمانالأنصارمنرجلانا"جاء:مرفوعأولفظهعنهااللهرضيسلمةأمعنرافع

ولعلبشرأناوإنما،إلمماتختصمون"انكم:!اللهرسولفقال،بثنةبينهماليس،درستقدبينهمامواريث

رسولفقال،لأخيحقى:منهماواحدكلوقال،الرجلانفبكى":وفيها"الحديث..بحجتهالحنبعضكم

،عاحبه*منك!واحدكلليحفلثم،استهماثم،الحقتوخياثمفاكعسمافاذهباقلتماإذ+أها:!الله

عنه:وقالأحمدالإمامفيهفتكلمالحفاظاراءفيهواختلفت،المدني(بوزيدالليثىزيدبنأسامةفيهوالحديث

بن-وتحيىالنسثتىوضغفه،النكرةفيهتعرفحديثهتدبرتإذا:فقالفيهعبداللهابنهفراجعهبشيءليس
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حتى،عليهابثلحثالشرعجاءالتىالشريعةفيالعظيمةالأبوابمنوالصلح

ولوقبيلتينأورجلينمنالمتخثصمينبينالإصلاحجوازفيالأدلةجاءت

هيالتىالمفسدةهذهمنوكبرأعظم،عظيمةمصالحعليهيرتجالأنهبالكذب

علىالعظيمةالمصالحفيهاتقدمالتيوالمفاسدالمصالحبابمنوهذا،الكذب

.اليسيرةالمفاسد

استثنثئه،علىالدليلدلمثإلا،هذافيالأدلةلعمومالصلحصحةفثلأصل

،الإنكارومعالإقرارمعالصلحيصحولهذا،يصحلاالصلحهذاأنعلىأي

بهافيقرعيناأومالاعليهيدعىأنوذلكالجميععندجائزالإقرارمعفثلصلح

ريالألفعليهكانفلو،عندهليمستلكونهاشىءعلىيصالحهلكنعليهالمدعى

سواءأنهالصحيحعلىثم،لصحالباقيمنويبرئهريالخمسمائةعلىفصالحهمثلا

بالشرطإسقاطهكثناذاأما،الهبةأوالإبراءبلفظأيبغيرهأوالصلحبلقظجرى

فهذاريالخمسمائةعنىتسقطأنبشرطإلالكأسلملايقولأنمثلايجوزفلا

تركعلىالحقلصاجاإجمارولأنه؛بالباطلللمالكللأنه؛يصحلاالصلح

حكمفييلزمهلاوالصلح،حقهمنأعطيماياخذأنفله،رضثهبدونحقه

ذلك.فلهأخرىمرةبالباقييطالبهأنأرادلوأنهأي،الشرع

التقريب:فيحجرابنفظالحثعنهوقال،بثسبهليس:عديابنوقال،معينابنووثقه،القطانسعيد=

.يهم""صدوق

أعلموالمحه.الحسنمرتبةعنينزللاحديثهولعل
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لاإنهقالوابهفاعترفواقتيلديةعليهمادعوالوأيالديةعلىالصلحوكذلك

نأفارادواالإبلمنمائةالديةكانتفإذا،منهاباع!ثرالديةعلىالصلحيجوز

يجوزفلاالذمةفيثابتحقلأنه؛يجوزلاإنهقالوامنهاكثرعلىيصثلحوهم

.الأولا!لهوهذامنهبا!ثر

،الصوابهووهذا،عمدديةأمخطاديةكانسواءالجواز:اثفيا!ل

فاذا،ذكرناهالذيالخلافعلىالمتقومةالمتلفاتفيذكروهما-أيضث-ومنها

ريالألفأتلفالذيهذاقيمةكانلوأيمثلياليسمتقوماأتلفالذيهذاكان

أكثرعلىالمتقومفييصالحأنيجوزلاقالواريالوخمسمائةألفعلىوصالحهمثلا

.الأولا!لهوهذا،الذمةفيتبتهكذالأنهقيمتهمن

لوأيالبيعفيجوازهفينقولكماذلكعلىتراضواإذاالجواز:انئياض

هووهذاقيمتهامنباع!ثريبيعهاأنجثزيبيعهثأنوأرادموجودةكانتأنها

.الإقرارصلحوهوالصلحمنالأولالنوعهوهذا،الصواب

نكار:ايصلحهو:الصلعصهالفانيوالنوع

عينا،أو،مالاعليهيدعيأنوهو،الشثفعيغيرالجمهوربهقالوهذا

سوفعليهالمدعىقالوالنزاعالدعوىقطعلأجلقاللكنعليهالمدعىفأنكر

إلا،بنوعيهجثئزفالصلح،الحالهذهفيجثز،شىءعلىفصالحه،أصالحك

حلالا.حرمأو،حراماأحلصلحا

173



والكشروقلفةالفاالقاعرة

حلالا.حرماو،حراماأحلشرطاإلا،شروطهمعلىالمسلمون

:قالالحديثنهايةففي،ذكرهسبقالذيالحديثنفسفيالقاعدةهذه

،والعهودبالعقودالوفاءبوجوبالأدلةوجاءت،ا")1(شروطهمعلى"والمسلمون

فيفي،أعدائهوبينبينهشروطاويكتبيعاهد-والسلامالصلاةعليه-وكان

بينالصحةوالصلحالشروطفيفالأصل،-والسلامالصلاةعليه-بها

بينجثتزالصلح"فيهجاءالذيوالحديث،والكفارالمسلمينوبين،المسلمين

تجريمماالصلحوأنواعالشروطهذهأنالغالبفيلأنه؟الأغلبللأعما)2(االمسلمين

فيإماوالكفارالمسلمينبينتجريالصلحوأنواعالشروطإنمع،المسلمينبين

هوفالأصل،وكافرمسلمبينمعاملةفيتكونأو،الحرببوضعالمتعلقالصلح

جاهيرقولهووهذاالصحةالشروطفيالأصلثم،بثلشروطالوفاءوجوب

العلم.أهل

وهوالأولالقولالصوابلكن،البطلانالشروطفيالأصل:بعضهموقال

الصلاةعليه-سيرتهمنجاءولما،السابقللحديثالصحةالشروطفيالأصلأن

.-والسلامالصلاةعليه-عليهويشترطيشترطكانأنه-والسلام

.:167صتخريجهسبق(1)

.:167صتخريجهسبق)2(
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تثرطا"كل:بريرةقصةفيعثئشةحد!افي-والسلامالصلاةعليه-وقال

.شرط")1(هائةكانوإن،باطلفهواطهكتابفيليس

،ردا")2(فهوأمرنثعليهليسعملاعمل"هن:-والسلامالصلاةعليه-وقال

اللة"كتثبفيليسشرط"كل:فقول،اللهلكتثبالمخالفةالشروطبهالمرادوهذا

بثطل.فهواللهلكتثبمخثلفشرطفكل،اللهلكتثبالمخالفأيبهالمراد

:انواعثلائةعلىوالسروط

بها.الالتزامووجوبيحوازهااتفاقمحلفهذه،للأدلةموافقةتكونأن:الأول

الصحة.فيهاالأصل-أيضا-فهذه،النصوصعنهاسكتتشروطا:اندي

.تجوزلاوهذه،للنصوصمخثلفةسروطاتكونأن:انذ

بثلوفاءبثلأمرالكتابجاءفهذه،العقودمقتضىمنتكونقدوالشروط

مقتضىفمنسيارتهأوبيتهباعلومثل،تشترطلمولوبهاالوفاءفيجب،بها

يوقفهأويبيعهألاعليهلشترطأنيجوزفلا،التصرفاتبأنواعتصرفهصحةالعقد

يهبه.أو

،/953(1)تحللاالبيعفيشرطثاشترطإذا:بثب،البيوعكتابفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

بهعنهااللهرضىعثتشهحديثمنكلاهما1(1ا-143)2/42العتقكتابفيصحيحهفيومسلم

فيليستشروطيشترطونرجالبال"ما:قالثمعليهوأينىاللهفحمداللهرسولقام"يم:وفيه.فذكرته

الئهوشرط،أحقاللهقضاء،شرطمائة!نوإنباطلفهواللهىبفيلش!شر؟هن!نما؟اللهىب

.+أعتقلمنالولاءوإنما،أوثق

.62:صتحريجهسبق)2(
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هذهمثلتجوزالعلمأهلبعضفقال،خلافالشروطهذهأنواعبعضوفي

اشتراطفيالمصلحةظهورمعخثصةالشروطصحةفيالأدلةلعمومالشروط

.الأولاضهوهذا،لأحدهماالشرط

عدمهفالأصلعنهسكتإذافهذا،العقدمصلحةمنكثنما:اننياض

فينفعاشتراطوكذلك،والكفيلوالضمينكالرهن،يشترطأنإلاوجوبهوعدم

أحدهما،أوالمتعاقدينمصلحةمنالشروطفهذهالباتغنفعاشتراطأوالمبيع

واشترطبيتاباعإنسانمثلالمبيعنفعوشرط،جميعاالمتعاقدينمصلحةمنكالرهن

باعوقد،منعهلمنخلافاجوازهالصوابالشرطوهذا،مثلاسنةفيهيسكنأن

عنهحملانهواشترطجملا-والسلامالصلاةعليه-النبى-عنهاللهرضي-جثبر

إلىيحتاجمامنهيشتريأنمثلالباتعفىنفعااشترطلووكذلك،)1(المدينةإلى

به.بأسلافهذابيتهإلىيحملهأنفيشعرط،حمل

فلا،تحريمهعلىالدليلدلماإلاالالتزامووجوبالصحةالشروطفيفالأصل

ولا،ورسولهاللهحرمهماإلاحرامولا،والرسولاللهأوجبهمثإلاوابا

ولا،ورسولهاللهكرههماإلامكروهولا،ورسولهاللهاستحبهماإلامستحب

.والسلامالصلاةعليهورسولهاللهأباحهماإلامباح

ظهرتعالبثاسترطإذا:باب،الشروطكتابفي31()5/4الفتحمعصحيحهفيالبخثرياخرجه(1)

اللهرضىعبداللهبنجابرحديثمنكلاهما()3/1221المسثقاةكتابفيصحيحهفيفيومسلم،الدابة

."فذكره...بهعنه
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هذاإنقالومن،الجوازالأصللأن؟الدليلفعليهيجوزلاهذاأنقالفمن

المستحبثتفيوهكذا،الوجوبعدمالأصللأن؛الدليلفعليه،واج!ا

يجوزوأنهالقاعدةهذهضمنفيداخلةالأشياءهذهفكل،والمبثحثتوالمكروهات

وماالأوقاففيالشروطوكذلك،العقودأنواعجميعفيالشروطهذهمثلاشتراط

وتعالى.سبحثنه،اللهلكتابمخثلفةتكونأنإلاالصحةفيهافالأصل،أشبهها
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والكشرونال!ابكةالقاعرة

.غيرهفهبهااكافهوالمباحاتإلىسيقما

لممثإلىسبق"من:فآل-والسلامالصلاةعليه-أنه،حديثفيهاجاءهذه

روايئمنوهو،!فوا!ريث،أ!وداودرواه.)1(ول"أحقفهومسلمإليهيسبق

أحقفهوسبقمنأنالمباحاتفيالأصللكن،عنهاللهرضيمضرسبنأسمر

من3(.71)3/الأرضينإقطثعفيببث،والفىءوالأمارةالخراجبكتثفيسننهفيأبوداودأخرجه(1)

عقيلةأمهاعنجثبربنتسويدةأمهاعنلضيلةبنتجنوبأمحدثتنى:قالعبدالواحدبنعبدالحميدطريق

"هن:فقالفبثيعته!اللهرسولأتيت:قالعنهاللهرضىمضرسبنأسمرأبيهاعنمضرسبنأسمربنت

.ويتخثطبونيتعادونالنثسفخرج:قاللها"فهومسلمإليهيسبقهلمهاإلىسبق

وهم:،يعرفونلاالذينبثلمجاهيلمسلسلوإسنثدهيصحلاضعيفوالحديث

فيالذهبىوقال،ا"مقبول":التقريبفيفظالحثعنهقال،بصري:الغنويعبدالواحدبنعبدالحميد(ا

.جنوبأمسعبندارسوىعنهروىأحدأأعرفما:)2/542(الميزان

روىسويدةامهاعن،تعرف"لا:(011)4/1الميزانفيالذهبىعنهثقال:تعيلةبنتجنوبأم2(

.ا"الغنويعبدالواحدبنعبدالحميدعنهث

أسمربنتعقيلةأمهاعنجثبربنتا"سويده:الن!بىقال،تعرفلامجهولة:جثبربنتسويدةأمها3(

.ا"جنوبأمعنهاتفردتأبيهاعن

الذهبي.قالهتعرفلاأبيهاعنمضرسبنأسمربنتعقيلة(4

،داودأبىشيخبشثرا"بن."محمدبندارسوىيعرفونلاالإسنثدلرجثفجميع،يصحلاضعيففالحديث

بهذاأعلملا:البغويقال،مضرسبنأسمرحديثمنأبوداود"رواه:)3/72(التلخيصفيفظالحثوقال

.المختثرةا"فيالضياءوصححه،الحديثهذاغيرالإسنثد
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تقبللمأخذهاأوملكهاادعىفمن،أحديملكهاولاالأصلفيمباحةلأنها؛بها

الأصلوهذا،قلنثكمابهااحقفهوسبقمنأنتالمباحثفيالأصللأن؛دعواه

ميتةأرضإحياءإلمأسبقفمن،كثيرةأشياءيشملوهذا،الجملةفيعليهمجمع

حديثومن،جابرحديثمنهذافيجاءتالتيالصحيحةللأخبارلهفهى

ذكرهالذيالمواتإحيثءبثبفيمذكورتفصيلعلى،سمرةحد!اومن،عائشة

لدماهوالأصللكن،ذلكغيرإلمأالإحيثءوكيفيةالإحيثءهووما،العلمأهل

آخذويشترط،لها")1(فهيميتةأرضاأحياامنا:-والسلامالصلاةعليه-قولهعليه

:طرفعنهولهعنهاللهرضىعبداللهبنجابرحديثمنجاء(1)

.ا"فذكرهبهعنهاللهرضىعبداللهبنجابرعنكيسثنبنوهبطريقمن:الأولالطريق

."صحيححسنحديث"هذا:سيثقهبعدوقال(/1925)جامعهفيالترمذيأخرجهالطريقوهذا

.03()3/4مسندهفيأحمدالإمامأيضأوأخرجه

.581(1/)مواتاأرضااحيثمنبثبفيمعلقاصحيحهفيالبخثريوذكره

عندالطريقوهذا"به...عنهاللهرضىعبداللهبنجابرعنا!ىالزبيرأبىعن:الثانيالطريق

...عنهاللهرضىجابرعنالزبيرأبيعنسلمةبنحمثدطريقمن)3/356(مسندهفيأحمدالإمام

.ثقاتورجاله."فذكره

اللهرضيجابرعنالأنصاريرافعبنعبدالرحمنبناللهعبيدعنعروهبنهشامعن:الثالثالطريق

.!صدقةفهومنهاالطفيةاكلت"ومث:فيهوزاد،بهعنه

ابنعبيداللهوفيه()2/267سننهفيالدارميوعند،)3/313(المسندفيأحمدالإمامعندالطريقوهذا

."مستور":"التقريبا"فيفظالحثعنهقال،جهالةوفيهجابرعنالراويالأنصاريعبدالرحمن

لأحدليستأرضاأعمر*هن:بلفظمرفوعثعنهااللهرضىعثتشهحديثمنساهدلهوالحديث

أرضثأحيامنبابصحيحهفيالبخثريأخرجه."خلافتهفيعمربه"قضى:عروةقالاحق+فهو

.(14/58)مواتث
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أخذحينما-عنهاللهرضى-عمرفعلكماإحيائهاعلىقادرأيكونأنالأرض

إحيثته.منالمسلمينومكنمنهومنعه،إحيثءهيستطعلمماالصحابةأحدمن

فيها.والشراءوالبيعالعامةالأماكنإلمماالسبق-أيضا-ومنها

فهومكانلمماسبقفمن،فيهاللجلوسالعلمحلقإلممارالسبق-أيضا-ومنها

فيالأماكنوكذلك،بهأحقفهوالرجوعيريدكانإنإلا،منهيقملممابهأحق

بها.أحقفهوسبقمنالصلاة

سبقفمنلأحدهمايكونأنإلممايتأتىولاصغيرنهرهناككانلووكذلك

نأفعليهلبستثنهأولبهيمتهأولنفسهوروىوشربمنهفرغفاذا،بهأحقفهو

.المباحاتفيالأصلهوهذا،جارهإلممايجريه

،(1والكلأ")والنثرالماء"ا:فيهاسركاءفثلناس،فيهااختصاصلاأشياءومنها

ولشلهفهيميتةأرضأأحيا"هن:ولفظهمرفوعثعنهاللهرضىزيدبنسعيدحديثمنايضأشاهدوله

طريقمن،المواتإحياءفيباب،الخراجكتابفي)7303(سننهفي(بوداود(خرجه.حق!ظلملعرق

."فذكرهبهعنهاللهرضىزيدبنسعيدعنأبيهعنعروةبنهشامعنايوبأخبرناالثقفىعبدالوهثب

صحيح.وإسناده

حائصأحاط"هنولفظهعنهاللهرضىسمرةحديثمن)7703(سننهفيداود(بىعندرابعساهدوله

.."..فذكرهبهعنهاطهرضىسمرةعنالبصرىالحسنعنقتثدهطريقمنله.فهيأرفيعلى

أعلم.والله..."خلفمنهسماعهصحهوفيعنهالحسنحديث"امن:)3/71(التلخيصفيفظالحثقال

بنالعوامعنخراسىبنعبدافهطريقمن)2/2472(الرهونكتابفيسننهلطفثجهابنأخرجه(1)

=وهذا.."للالهليشر!ءا"المسلمون:بلفظفذكرهبهعنهمااللهرضىعباسىابنعنمجثهدعنحوشب
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إنهالعل!مأهلبخعضقالالحديثوهذا،مكانكلفيوتوجدعثمةيخرحلأنها

النثر؟وبهذلك/،المحياةالأرضفيأوالمملوكةالأرضفييكونالذيالماءفيورد

إذاأي،لأحدمملوكةليستكانتإذا1/2لأشياءهذهلأن؛أظهروهذا،والكلأ

فيلكن،إشكالفيهليسوهذافيهامثركاءفالناسوالبراريالصحارىيخاكانت

بنوعأي،أحيافابثلإحياءأرضاملكإذاماوهوخاصانوعثأرادواالحديثهذا

شيءفيهانب!أماكنوفيهاالماءمنسيئافيهاوأجرى،بحثتطأحاطهايأنخاص

عنه.مستغنياكانإذامنحهيجوزولارعيهيجوزفهذاالنباتمن

ولانخلاولابستانثيكونلاأنمثلعليهالدخولفيضررعليهليسكانفإذا

.هذاخراشابنأجلمنجدأضعيفإسنثد-

أبوزرعةضعفه،خراشبنعبدالله،ضععفإسنثدا"هذا:(153/1)"الزوائدا"قيالبوصيرىقال

."وغيرهمنحبثابنووالنسثلير!ماوالبخث

."متروكوهوخراشبنعبداللها"وفيه:)3/74(ا"التلخيصا"فيالحافظقال

:حديمثنبالبثهدافيصحولكن

عنالأعرجعنالزنادأبىحديثمن)2/2473(الرهونكتثبفيسننهلطمثجهابنأخرجهمثا-

.والنثر"والكلأالماء:يمنعنلا"تلاث:مرفوعثعنهاللهرضىهر-سةأبى

يحيىابايزيدبنعبداللهبنمحمدلأن؛موثقونرجثله،صحيحإسنثد"هذا:(1/153)البوصيريقال

."الشيخينشرطعلىالإسنثدرجالوبثقى،وغيرهماحاتمالسوابنالنسثقىوثقهالمكى

.)3/75("التخلعص:"فيحجرابنفظالحثإسنثدهصخحوممن

بنحريزعن3(ما)77البيعكتابفيسننهفيوأبوداود،/364()همسندهفياحمدالإمثمأخرجهمث2-

:يقولأسمعه،ث!تااللهرسولمعغزوت:بلفظ!النبىأصحثبمنرجلعنأبوخداضحدشأعثمان

أعلم.والله.صحيحوإصنثده.ا.الحديث...:ثلاثةفيشر!ء"المسلمون

181



إداأما،نارأيوقدأنأرادأومائهامنوالشربرعيهاأرادمنمنعيجوزفلازراعة

منه،شيءبذليجبلافهذاحاجتهعنفاضلايكنولممضرةالدخولفيكان

إزالةويجببذلهيجبلافإنهالنباتأوالماءمنبذلهفيمضرأكانماأنشكولا

بذله؛يجوزلاأيضافهذامؤذوالدخولحاجتهعنيفضلكانإنلكن،الضرر

.ضرربلاإليهالمحتاجتضكينيجببل
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والكشرونا!خامسةالقاع!ة

لأحدهمامميزولاالتزاحم!عندالقرعةتستعمل

.وجمهلناهلأحدهماالشيءانعلمنااؤااو

وحكي،مشروعيتهاعلىالعلماءوجمهور،بمشروعيتهاالأدلةجثءتالقرعة

أنهمويمكن،القمارمننوعوأنهامشروعيتهايرونلاأنهمالأحنثفعن

وقد،إنكثرهالبعيدمنالقرعةمننوعهناكلكن؛القرعةمنخثصانوعثأنكروا

الصلاةعليه-عنهالكثيرةالأخبارصحتوقد،بمشروعيتهاالأدلةجثءت

:-السلامعليه-يونسقصةفيتعالىقولهوفي،بمشروعيتها-والسلام

لديهمكنت)وما:مريمقصةفيتعالىقولهوفي،المدحضين!)1(منفكثن)فساهم

إذاقبلنثمنوشرع،الثناءمساقاللهساقهاالقصصوهذهأقلاههم")2(يلقونإذ

خلافاالجمهورقولهوكمالناشرعثيكونفإنهالثناءمسثقلنااللهساقه

.-اللهرحمه-للشافعى

بينأقرعسفرأأرادإذاا"أنه:-والسلامالصلاةعليه-عنهجثءوقد

.-عنهااللهرضي-عائشةحديثمنالصحيحينفيوهذا،نسثئها")3(

.141:الآية،الصافاتسوره(1)

.44:الآية،عمرانالسورة(2)

حديثباب،(04)2/4!اللهرسولاصحابفضاتلكتثبفيصحيحهفىالبخثريأخرجه)3(

..عنهااللهرضىعاتشةحديثمنكلاهما()7/138الفضثتلكتثبلطصحيحهفيومسلم،الإفك

."اتهفذكر
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بنعثماقلناطار-قالتالبخثريصحيحواالعلاءأمقصةومنها

عليه-فثمراليمينفيأسرعواقوماأنالبخاريصحيحفيأيضاوجاء،)1(مظعون

.)2(بينهميقرعأن-والسلامالصلاة

فامر،وفثتهعندمملوكينستةأعتقرجلاأنمسلمصحيحفي-أيضا-ومن!ها

.)3(أربعةوأعتقاثنينفأرقبينهميقرعأن-والسلامالصلاةعليه-

مواريثفيالأختصماالذينالرجلينقصةفيسلمةأمحدلمجما-أيضا-ومنها

الحق،يتوخياوأنليقترعثأن-والسلامالصلاةعليه-فأمرهمابينهمادريست

.)4(صاحبهمنهماكليحللوأن

عليه-بينهمافأقرععينفياختصمارجلينأن-أيضا-وجاء

مننوعإنهاقالومنهذافيأخبارعدهوجاءت،(-)والسلامالصلاة

،النفوسبهيطيبماأعظممنهيبل؛يصحولا،باطلقولالقمار

.()1234)257516(الجناتزفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

مناليمينفيقومتسارعإذابثب،الفتحمع()28515الشهاداتكتثبفيصحيحهفيالبخثريأخرجه()2

عنه.اللهرضىهريرةأبيحديث

عنه.اللهرضىحصينبنعمرانحديثمن(1)28813الأيمانكتثبفيصحيحهفيمسلمأخرجه)3(

.017:صتخريجهسبق()4

عنرافعأبىعنخلاسطريقمن"العون:"مع1/9945(0)الشهاداتبثبفيسننهفيأبوداودإخرجه)5(

:!النعىفقال،بثنةمنهمالراحدليس!هالنبىإلىمتاعفياختصمارجلاأنعنهاللهرضىهريرةأبى

صحيح.وإسناده.كرها."اوذلكاحئا!نهااليمينعلى"استهما

هريرةإبىعنمتبهبنهمامعنمعمرطريقمن36(.1/..)سننهفيداودأبىعناخرطريقمنوجثء

."عليهفليستهمااشحباهاأوالميمينالاثنانكره::إذا:بلفظمرفوعثعنهاللهرضى
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.الشرعمحاسنمنوهذا

تعيينفيوتكون،المتساويةالحقوقفيتكونالعلمأهلقالكماوالقرعة

.الشيءهذايملكالذيأي،للملكالمستحقتقييزأو،الملك

جميعفيواتفقاإمامةإلىاثنانتسابقلومثلالمتساويةالحقوقفي:وقو!م

أحدهمايتنازللمإذاالحالهذهفي،الآخرعلىميزةلأحدهمايكنولمالصفثت

الصففيفرجةإلىتسابقاإذاكذلك،فرعمنويقدمبينهمانقرعفإنناللآخر

،القربفيالإيثارمسألةعلىتنبنىوهذه،قرعمنويقدمبينهمايقرعفإنه

وذكر،والمسابقةالاستئثارفيهاإنما،القربفيإيثارلاأن!هعلىالعلمأهلجثهير

فيهابعضهمنازعوقد،)1(القربفيإيثارلاوهيهذافيقاعدةالعلمأهلبعض

وذكر،منهشيئأالقيمابنالعلامةذكروقد،عمومهاخلافعلىتدلاثارأوذكر

.-تعالىاللهرحمه-حسناًتفصيلأالمسألةفي

بينة،هناكوليسمالأرجلانادعىلومثلالملكتعيينفيوتكون:وقولهم

أنه-آخرحديثفىوجاء،بينهمايقرعأنهالحديثفىوجاء،خلافمحلفهذه

نصفين.بينهماجعلها-والسلامالصلاةعليه

هذهفيفإنهأوصافهاذكرمنهماوكلاتنانادعاهالواللقطةمسالةكذلك

بينهما.يقرعالحثل

.-ال!هرحمه-القيملابنالمعادا""زادوا"الهجرتين"طريقكتابتمدالمسالةراجع(1)
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والكشرونالسادسةالقاعرة

.العادةيغالفلمماالتلفاوالتصرففيالأمناءقوليقبل

سبق،كماقولهميقبلالأمناءأنفالأصل،الأمناءمسألةفيإليهاأشرنثهذه

وأباعأنهالوكيلادعىلووكذلك،قولهقعلالأمانةردأنهالأمينادعىلومثل

عقدأمكنماقولهيقبللملوولأنه،أمينلأنه؛قولهيقبلفانهالمالسلمأواشترى

لمماالأصلهوفهذاقولهيقبلبأنإلاالناس!أحوالتصلحولا،العقودهذهمثل

.الأمناءجميعفيوهذا،خيانتهتظهر

تلف.المالأنالأمينهذاادعىلوأي:"التلفا"أو:وقوله

نأالامينادعىإذاأي،خلاففيهاالمسألةهذه:ا"العادةيخثلفلماماا:وقوله

معضثعتأوهلكتإن،تفصيلفيهافهذهضاعتأوسرقتأوتلفتالأمانة

التلفادعىإنلكن،إسكثلبلاقولهيقبلفهذاعثمةوسرقةنهبحصلأوماله

تلفلأن؛قولهيقبللاأنهعلىالعلمأهلبعضفهذه،مالهبينمنالسرقةأو

موضعيكونممثذلكبغيرأومنهبتفريطتلفهاأنعلىقرينةالمالسائردونالأمانة

الأمثنة.هذهيضمنفلهذا؛تهمة
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والكشرونالسابكةالقاع!ة

معذورالمحظوروهوفعلومن،بفعلةالايبراالمامورلمتركمن

.شبمءيلزمهفهومعذورولااونسيانبجهل

والذي،تفريعاتهافياختلفوالكنالجملةفيالعلمأهلبهاقالالقاعدههذه

العلم.أهلمنجمعإليهذهبالذيهو-اللهرحمه-المصنفإليهأشار

به،يأتيأنعليهيجبفانهنثسياأوجاهلاالصلاةأركثنمنركنثتركفلو

لهيجوزولا،بهياتىأنعليهيجبفإنهالصلاةشروطمنشرطاتركمنوكذلك

منيخرجلمنسياناأوجهلاشرطهابغيروقعتولو،شرطهابغيرالصلاةيؤديأن

بإيجادمأمورلأنهصلاتهتصحلاوضوءبغيرصلىفمن،بفعلهإلاالمامورعهدة

العذرمنهذاكثنفإذا،بفعلهإلايبرأفلا،بثلمامورياتيأنعليهفيجبالطهارة

فيوهذا،بهياتىبانإلاذمتهتبرأولاالضثفيكون،أولىبثبمنالعذرغيرففى

الشريعة.فيالمأموراتجميع

:شيء"يلزههلامعذورفهونسيانأوبجهلمعذوروهوالمحظورفعلوهن":وقسوله

وتبرأ،للنهيمخثلفايكونفإنهفعلهفإذا،فعلهوعدمالمحظورتركهوالمطلوبلأن

بشيءيلزملافانهاتمغيركثنومن،آلضثيكونفلانثسياأوجاهلاكثنإذاذمته

.أخطانا!)1(أونسينثإنتؤاخذنالا)رصبنا:تعالىلقولهدمإلىينسبولا

أنيتبينبمجموعهاالأدلةعليهادلتكثيرةأسياءالقاعدةهذهتحتويدخل

.286:الآية،البقرةسورة(1)
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عليه،عتبولافيهشيءلانسياناأوجهلاالمحظورفعل

فإن،الصلاةمنالانتهاءبعدإلابهايعلمولمنجثسةوعليهصلىلوذلكومن

عليه.شيءولاصحيحةصلاته

قولهوكما،عليهشيءلافإنهجاهلاأوناسياتطيبلوالحجفيكذلك

شيءفلاجثهلاأوناسياأظفثرهقلمأوشعرهقصنلووكذلك،العلمأهل!اهير

لجماهيرخلافالهقيمةلاالإتلافهذالأن؟الصحيحهوهذا،عليهإثمولاعليه

يعذرلافإنهصيدأقتللولكن،-اللهرحمه-القيمابنواختثره،العلمأهل

فلاالمتلفاتضمانبابمنالصيدقتلحثلفيلأنه؛مثللهكانإنمثلهوعليه

شيءفلاخطأكانإن:بعضهموقال،العلماءجمهورعنهذا-،-القاعدةعنيشذ

عمرعنهذاوجطء،!دا!)1(منكمقتله)وهن:تعالىقولهفيالآيةلظاهر؛عليه

.عنه)2(اللهرضي

عليه،شيءلافإنهناسياففعلهالشيءهذايفعللاأنحلفلووكذلك

ففعلهالشىءهذايفعللاأنبالعتاقأوبالطلاقحلفلوالصحيحعلىوكذلك

بينفرقأوفيهماالطلاقبوقوعقاللمنخلافا،الطلاقهذايقعلافإنهناسيا

ففعلهالشىءهذايفعللابأنحلفمنأنقلناكمافالصواب..والطلاقالعتق

.شىءلافإنهجثهلاأوناسيا

.59الاية،الماتدةسورة(1)

.136:صتخريجهسبق)2(
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والكشروقالفامنةالقاع!ة

منة.تعذرالمبدلاإةالمبدلىمكانالبدليقوم

بالتيممفأمرطيبا!)1(صعيدافتيممواهاءتجدوا)فلم:تعالىقولهمنهاأدلةلههذا

كذلك،الأشياءجميعفيبثلبدلالقياميجبفإنهالأصلتعذرفإذا،الماءفقدعند

يجدلمفإذا،رمضانفيالوطءوكفارةالظهاركفاراتمنالكفاراتأنواعفي

كذلك،مسكيناستينيطعميستطعلمفان،متتابعينشهرينيصومأنفعليهرقبة

الصيامإلىينتقلفإنهالكسوةأوالإطعامأوالعتقيستطعلمإذااليمينكفارةفي

؟شيءكلفيالمبدلمقامالبدليقومهللكن،أيامثلاثةفيصوم

.؟يستويانهلالأجرجهةمنأما،ذمتهتبرأأنهشكلاالذمةبراءةجهةمن

البدلإنوقالوا،يستويانلاأنهماإلىالعلمأهلبعضذهب،نظرمحلهذا

يكنلمسواءوأنهماالأجرفيمنهالمبدلمثلالبدلكانولو،منهكالمبدلليس

المبدلفقدالبدلفعلشرطيكنولم،منهوالمبدلالبدلفعلبينفرقهنالك

التيممتجعلفلامصلحتهمابحسبلكن،يستويانلاأنهمامنهفيفهم،منه

لأنأفضلفالعتق،كالعتقالصوميجعلولا،أفضلفالوضوء،كالوضوء

وهذا،المبدلاتأنواعفيوكذلك،مسلمةرقبةتحريرعليهويترتبمتعدنفعه

هذافيإنيقالأنيمكنلكن،قواعدهفيعبدالسلامبنالعزعنالزركشىذكره

يكونقدالمواضعبعضوفي،سبقكمايكونالمواضعبعضفيوأنه:تفصيلا

.43:الاية،النساءسورة(1)
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نأشكفلافصثمرقبةيجدلمإذاالكفارةمسألةفيفمثلا،المبدلمثلالبدل

منأنفالأصلكفارةعليهالذيغيرهواستطاع،يستطعلمإذاأفضلالرقبة

بثلصومذمتهبرأتوهذا،يجدهالموالآخروجدهاهذالأنأفضلبالكفثرةأتى

أفضل.والعتق

وعدمالعذرحالفيوهو،منهالمبدلمقامالبدليقومالأشياءبعضوفي

القدرةعدممثل،وجهكلمنمعذوروهوفعلهمنليسكانإذاأيالاستطاعة

لمإذاالعبدأنعلىيدلماالسنةفيجاءفهذا،الماءلفقدأولمرضهابوضوءعلى

لأنه؛توضامنأجرلهيكتبفإنهيستطعلمفمن،المستطيعأجرلهيكتبيستطع

فيأدلةجاءتوقد،قائمةنيتهفإنوإلا،الاستطاعةعدمإلاالوضوءمنمنعهما

العبدمرضا"إذا:-والسلامالصلاةعليه-قولهمنهابالمستطيعالمستطيعغيرإلحاق

أنا":أحمدعندلفظفيوجاء،صحيحث")1(مقيمايعملكثنمثمثللهكتبسافرأو

نأ-عنهاللهرضىأنسحديثمنالبخاريعندوجاء،"اطلقهوأناعبديحبست

الأسعريموسىأبىحديثمن)2/2774(والسيرالجهادكتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه()1

عنه.اللهرضى

من66(1/0)هأحمدالإماممسندفيجثءتالزيادةوهذه*اطلقهواناعبديحبست"انث:أحمدوعند

الله!رسولقال:قالالعاصبنعمروبنعبداللهعنعبدالرحمنبنخيثمةعنالشود(بيبنعاصمطريق

كانإذعملهمثلاكتب:بهالموكلللملكقيلمرضثمالإدةهنحسنةطريقةعلىكثنإذاالعبد"إن:

.إلم!ا"أكفتهأواطلقهحتىطليظ

بحثفظ،ليس:النسثئيقال،الحفظسيءلكنهالحديثحسنصدوقوهوالنجودأبيبنعاصموفيه

)2/357(الميزانفيالذهبيعنهوقال،ثقه:وأبوزرعةاحمدوقال،شيءعاصمحفظفي:الدارقطىوقال

الحديث.حسنهو:قلت
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إلاواديثولاشعباسلكنثها،خلفنابالمدينةاقواهاإن":فقالغزاةفيكان!النبى

نأعلىيدلماالسنةمنجاءالحالهذهففي،العذرا")1(حبسهم،فيهمعناوهم

فيماهذهثم،الوجوهمنبوجهتفريطإلمماينسبولا،قاتمةنيتهلأنكاملأجره

بالعاملالعاملغيروتلحقالعملمقامتقومفيهافالنية،داتالعبثبابوابيتعلق

وجه.كلمنالمبدلأدىكمنيكونفلهذا

حديثمن،الغزوعنالعذرحبسهمن:باب،)2/33(الجهادكتثبفيصحيحهفيالبخثرياخرجه(1)

عنه.اللهرضىماللثبنأنس

الجهادكتثبفيصحيحهفيمسلمعندعنهاللهرضىعبداللهبنجابرحديثمنبمعناهشاهدوله

قطعتمولا،مسرأسرتمهارجثلابالمدينة"إن:فقالغزاةفي!النبىمعا"كثث:مرفوعثولفظه()6/94

.العذر+حبسهم،هعكمو!نواإلاواديا
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والكشروقالقاسكةالخاعرة

القيودمناوغرهااستثناءاوأوشرطوصفمنبملحقاتهاللفظتقييديجب

توكيدأوكبدل،-اللهرحمه-المصنفأشاركماالعربلغةفيواضحةهذه

ومعاملاتهم،الناسمخثطباتفيجال!وهذا،بثللفظلاحقهومماذلكأشبهماأو

والوصايث.الوقوفوفيالعقودسائرفيجارهوكما

!!!ا:وصف"هنبملحقاظاللفظتقيد"يجبالمصنفيقولالوقفمسألةفي

هذا،الفقهاءعلىوقفالبيتهذاأوالدارهذه:قالوقفاالإنسانوقف

ليسمنفيهيدخلفلا،والسنةبثلكتابالعلموأهلالفقهأهليشملوصف

قريبثفقيرأكثنمنكلبالفقراءخاصايكونالفقراءعلىوقفتهأو،فقيها

فهذا،ذلكأشبهماأوالمحتثجينعلىوقفتهقالأو،فيهيدخلبعيدأأمللموقف

كانتسواءبهاالالتزاميجبالصفةفيأيضثوكذلك،بهاللفظتقييديجبوصف

أولاديمختاجيعلىوقفالبيتهذا:قالفلو،متأخرةأممتقدمةصفة

أولادهمنبثلمحتثحخاصاالوقفيكونأنيجبمتقدمةصفةهذه.أولاديوأولاد

الصفةكانتولو،الوقففييدخلفلامختاجايكنلمومن،أولادهوأولاد

متوسطة،كانتأو،منهمالمحتاجاولاديوأولادأولاديعلىوقفته:لفقثمتأخرة

الحاجةبصفةفالتقييد،أولاديوأولادالمحتثجينأولاديعلىوقفته:قالفلو

الواولأن؛جيعاواشتراكهمالوقففيالتساوييجبثم،صلبهمنلأولاده

أولاديراولادأولادي:قالفإذا،عليهوالمعطوفالمعطوفيينالمشثركةتقتضي
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أولادثمأولاديعلىوقفته:فقالبثمأتىإذاأما،الترتيبلاالمشاركةاقتضت

فلاالموقفكلامعليهدلبمثاللفظتقييدويجب،الترتيبتقتضيهذه،أولادي

المسألةوهذه،الأولالبطنأولادينقرضحتىشيءالثانيالبطنلأولاديكون

الثانيالبطنأولاديستحقلاإنهيقولونالعلمأهلمنكثيرومذهب،خلاففيها

جملةترتيبأو،بطنعلىبطنترتيبإنهوقالوا،الأولالبطنأولادينقرضحتى

جملة.على

وإناثذكورأربعةوهمأولادهعلىالبستانهذاأوالبيتهذاإنسانوقففإذا

حتىالأولادأولادأيشيئاالثانىالبطنأولاديستحقفلا،إناثأوذكورأو

فتوفواأولادأربعةلهكانفإذا،واحدإلايبقلمولو،الأولالبطنأبناءينقرض

الأولالبطنينقرضحتىشيئايستحقونلاأولادهمفإنأولادولهمواحدأإلا

ترتيبأنهإلى-اللهرحمه-تيميةابنالدينتقيوذهب،الرابعيتوفىحتىأي

وقفايكوننصيبهفإنالأولالبطنمنرجلمثلاتوفىفإذا،فردعلىفرد

.أولادهعلى

عنيتلقونهأم؟الواقفعنالوقفيتلقونهمهل:خلاففيهوهذا

:؟عليهمالموقوف

وقال،عليهمالموقوفعنالوقفيتلقونأنهم:الكثيرينوقولالمذهب

الواقف.عنالوقفيتلقونإنهم:آخرون

عنديدخلونهلالبناتأولادمسألةوكذلك،خلافيةالمسثئلهذهوكل

ذلك.غيرإلى،؟يدخلونلاأمالإطلاق

:وقالوا،صحتهعدميرىالعلمأهلبعضفإنالأولادعلىالوقفمسألةأمث
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إبطاله.ويجبإثمووقفجنفو!هذاإن

يقفأنلهيجوزالإنسثنوأن،الوقفهذامثلصحةعلىالعلمأهلوجماهير

عبدالوهاببنمحمدالشيخالدعوةإمامواختثر،أولادهوأولادأولادهعلى

بعضوتبعه،والإثمالجنفوقفوسماهالوقفهذامثلصحةعدم-اللهرحمه-

وقففيهاالتيالوقوفمنكثيرأوأبطلوا-اللهرحمهم-الدعوةأئمةمنأحفاده

حرمانوفيهلوارثوصيةوهو،وإثمجنفوقفهذاإن:وقالوا،الأولادعلى

هذافيفإنزوجةلهكانأوجدةأوأمأوجدأوأبلهكانإذاالاولادلغير

سبحانهواللهالوقفهذافيالتصرفمنلهممنع-أيضا-فيهثم،لهؤلاءحرمثن

بعضحرمانعلىحيلةيكونفقدوالشراءبالبيعفيهيتصرفونلهمجعلهوتعالى

لدبماتقييدهيجبأنهالمقصود،الوقفهذامثلأبطلواالعللهذهفلأجل؛الورتة

.سرطأووصفمنعليه

زيدعلىوقفهيفقالالدارهذهوقفلوأي:شرطا"ا"أو:وقولى

الموقف.لفظعليهدلبماالتقيديجبفانه،الثلثانولعمرو،الثلثلزيد،وعمرو

علىأوقفت،فلاناإلافلانأولادعلىوقفتقالفلو:استثنثءا:ا"او:وقولى

إلى..منهماستغنىمنإلافلانأولادعلىأوقفت،منهمالفاسقإلافلانأولاد

ذلك.غير

أرادأنهيحتملفهذا،فلانأولادعلىأوقفت:قالفلو،التوكيدأيضاومنها

أولاددونصلبهمنأولادهأرادأنهويحتمل،أولادهوأولاد،صلبهمنأولاده

منزيدلأولاديكونالوقففإننفسهزيدأولادعلىأوقفت:قالفإذا؟أولاده
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وكذلك،فيهدخولهأوهممثيخرجالتوكيدلأن؛أولادهأولاددونصلبه

وأحمد،،وصالح،عبدالله:محمدأولادعلىأوقفت:قاللوالبدلفي-أيضا-

يعمفلانأولادعلىالأولىرةالعبث،زيداسمهاخرولدولهأولادأربعةلهوكان

فلاكلمنبعضبدلهذاوأحمدوصالحعبداللهذكرلماولكن،جيعهمأولاده

علىعطفايكونوأولادهم:مثلأقالفإذا،أولادهبعضأرادإنمازيدأأراديكون

عبداللهفيهيدخليعنى،الأربعةأولادوأولادالثلاثةأولادهالوقففيفيدخلالأول

فيلأنهالأربعةأولادفيهفيدخلأولادهمأما،زيدفيهيدخلولاوأحمدوصالح

صلبه.منأولادهفيقيدهكمايقيدهالمأولادهم

أبيزيدولدعلىوقفتقاللو،البيثنعطففي:العطففيمثلأوهكذا

الاثنينيريدإنهقلنثهذاعلىوقفنثلوأبومحمدلهيقالكلاهماولدانولهمحمد

منهمواحدأأرادأنهبيانعطفيكونعبداللهمحمدأبىولدقاللولكن،جميعاً

اللفظيقيدأنهفالمقصود،الوقففييدخلفلمالآخرأما،عبداللهيسمىمنوهو

أما،القرائنعناللفظتجردعندواضحكلهوهذاالموقفمراديبينممايلحقهبما

صراحةيذكرولماخرإنسثنإدخثلأرادأوالعمومأرادأنهعلىالقرائندلتإذا

يدخلفإنهمنطقهموهولفظهمهذالأنأو،والعادةوالعرفالقرائندلتلكن

وكلالقرائنعليهدلتوما،يريدهومثالموقفيقصدهبماهذامثلفيالعبرةلأن

بهذهمعرفةلهيكونولاغرضلهيكونلاقدالموقففإنوإلاالتجردعندهذا

القراتندلتفإذا،ذلكأشبهوماوالتوكيدوالبدلالاستثنثءجهةمنالدلالات

فلاالأشيثءهذهمثليريدلاأنهالموقفينأوالبلدأهلعادةمنظهرأوذلكعلى

بعضيقولقدبل،الموقفينقصودتخالفالتياللفظيةالتقييداتهذهإلىيلتفت
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الذكوربالأولاديريدونأنهمجارهوكماويكونفلانأولادعلىأوقفتالموقفين

،!)1(أولادكمفيالله!دوصيكموالأشىالذكريشملاللغةوفياللهكتثبفيأنهمع

فيمنهلابدشرطفهذا،بهعملخاصشيءإرادةعلىدلالاتظهرتإذالكن

المتعاقدين.عقود

فلو،اللهلكتابمخالفاالعقدهذايكونألاوهواخرشرط-أيضا-وهنالك

إليها،يلتفتلااللهكتثبتخالفهيالتيالقيودبعضوقيدالشروطبعضشرط

القبرعندشهركلالقرانيختملمنأو،المقبرةعنديصليلمنوقفاوقفأنهفلو

مذهبعلىكانمنأما،أ!دمذهبعلىهولمنالوقفهذاوقفأو،الفلافي

بعضصححهاوإنالأوقاففهذه،الوقفمنيعطىفلاحنيفةوأبيالشافعي

بها،يلتزمولا،لهااعتبارلاهذهمثللأن؛النصوصتخالفأوقثفلكنهاالعلماء

هوبلاللهلكتابمخالفايكونألايشترطوأن،هذامثلإلىالانتباهمنلابدفإذأ

فلوالتقييدهذاإلىقصديكونأنالموقفينألفاظفيوكذلك،مخالفغيرأوموافق

ظاهرهعلىاللفظنحملالحالةهذهفيعادةولاعرفهناكيكنلمأوالأمرجهلنا

اليقين.هوهذالأنالموقفكلاممن

.11:الآية،النساءسورة(1)
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ثونالنكالخاعرة

،اللازمالتعميرفيويشتركون،ونقصانهازلادتهافييشتركونالأفلاكفيالشركاء

يتسا!دن.منهملكلبمقدارماالجهلومع،ملكهمبحسبالمصارلفوتقسط

وفيالبيوتفىالأملاكفييشتركونالذينفيوهي،واضحةالقاعدةهذه

فييشتركونالذينوكذلك،والنقصانالزيثدةفييشتركونهؤلاء،البساتين

فيزيثدةحصلفإذا،والنقصالزيثدةفيشركاءفهموشراءبيعفيبينهمشركة

المشتركينمنواحدلكلفالزيثدةالثلثانوللآخرالثلثولأحدهم،البستثنّهذا

الثلثلأحدهماالبيتهذاوصاربيتفيشركاءأو،الشركةمننصيبهبحسب

وكذلك،الملكفينصيبهبحمسبالزيادةمنمنهمفلكل،الربعأوالثلثانوللآخر

سقوطهمنوخشيالتعميرإلىفاحتاجبيتفياشتركواأنهملواللازمبالتعمير

الآخرلزميبنيهوأن،جدرانهبناءيعيدأنّأحدهمافأراد،جدرالهوسقوط

الذيالجدارهذابنثءإعثدةأرادفإذا،البناءعلىالمترتبةالتكاليففيالمشاركة

هنثلككانأو،فيهيشاركهفإنهبثلفعلسقطأومثلاالسقوطمنعليهيخشى

الاشتراكإنماالملكنفسفيمشتركينوليسابينهمالذيالجدارفيمشتركانجاران

معهيشتركأنيلزمهفإنهمثلاالجدارفسقطفيه،واشتركاجميعابنوههمالجدارفي

المبانثةإنبعضهموقال،الجدارهذاإعمارلإعثدةالتكاليفمنبنصيبهيقوموأن

المبانثةعدملكن،بثلضرريزاللاوالضررضررهذالأنّ؛تلزملاالجدارفي

لكن،الآخرمحارمإلىوالتطلعالآخرأحدهمكشفمنممبرضررعليهيترتب

بدونهحاصلوالاستتثرزيادةهوإنمالهمضرةولالهتأتيرلاالجدارهذاكانإذا
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فمنيلزمهملاإنهيقالأنيمكنفهذا،الآخرعلىلأحدهمامضرةيحصلولا

نألهوليس،البناءفيمشاركتهعلىالآخريجبرولاذلكلهالبناءيعيدأنأراد

يضعأنفارادفيهمشتركونجداربينهمكثنإذاوكذلك،يعيدهأنأرادإذايمنعه

بشرطلكن،الآخريمنعفلاوالخشبالعمدعليهويضعالجدارهذاعلىسقفاله

.الاسممذانطريقعنيكونوأن،ضررفيهيكونلاأن

البستانهذاعندهمكثنفإذا:هلكهما"بح!سبعليهمالمصثريفوتق!ععط11:وقوله

فيمشتركونفهمالثلثانوللآخرالثلثولأحدهماوغيرهعمالمنتكاليفوله

منيمتنعأنلهيجوزولا،ذلكعلىأجبرامتنعومن،ملكهمبحسبالتكاليف

ذلك.

كلبنصيبالجهلمعلأن:ا"يتساوونمنهملكلهابمقدارالجهلومع":وفولى

فرقولا،جهلنثإذاالعدلهوهذا،المساواةتقتضيالشركةأنفالأصل،منهم

هذاواحتاجعليهمموقوفاالبستانهذاكانفإذا،والموقوفةالحرةالأملاكبين

به.جميعالانتفاعهموذلك،بإصلاحهعليهمالموقوفيلزمفانهعمارةإلمماالبستان
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والنااثهـقا]حا!يةالقاعرة

اسباب!.تفاوتبحسبالأحكامتقبعضقد

فيجاءماعليهايدلوممث،الفقهأبوابفيمحعيرةمساتللهاالقاعدةهذه

فقالزمعةوابنسعداختصم:قالتأنها-عنهااللهرضى-عثتشةحديث

يثمنهواحتجي،الحجروللعاهرللفراشالولد،زمعةبنعبديثلكهو":!النبى

وأحمد.والترمذيوأبوداودومسلمالبخاريرواه.")1(سودة

أخاها،وجعلهالنسبجهةمنالأحكثمبعض-والسلامالصلاةعليه-فأعمل

لأنهسعدأخىلعتبةيجعلهولم،المحرميةفيأخاهايجعلهلملكن،وترثهيرثهاوأنه

وزشا،عتبةمععاهرةكانتوإنللفراشفالولدزمعةأمةالامةولأنّ،عاهرها

الشبههذاإلى-والسلامالصلاةعليه-يلتفتلمهذاومع،عتبةيشبهالابنوهذا

،الأحكثمتبعضالحديثهذامنخذفا4،ا"للفراشا"الولد:وقالالفراتش!وأعمل

النفقةلهاتجبولاترثفليستأحكثمهاتتبعضالرضاعمنالبنت-أيضا-ومنه

لها.محرمفهوالمحرميةوفي،أبيهاعلىفتحرموالمحرميةالتحريمفيبنتلكنها

الزانيعلىتحرمفإنهاالزنامنالبنتفيالجمهورقولعلى-أيضا-وهذا

السرقة،فيجاءما-أيضا-ومنه،أحكثمهافتتبعضيتزوجهاأنيجوزولا

مرتين؟أممرةبالإقرارهوهل،الخلافعلىبثلإقرارإلاتثبتلافالسرقة

فيمسلموأخرجه،)3/817(بالحجرالعاهربثب،الحدودكتثبفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

."فذكرته...بهعنهااللهرضىعائشهحديثمنكلاهما(1)457برقمالرضثعكتثفيفىصحيحه
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إلاعندهوليسمنهسرقفلاناأنادعىإنسثناأنفلو،بشثهدينثبوتهاوكذلك

ولمإنسانعلىالسرقةادعاءإننقول،الشاهدهذامعوحلفواحدشاهد

تسليمبالسرقةاتهممنوعلى،الماليثبتالشهادةنصابيكتمل

الصلاةعليه-قضىكماواليمينبالشاهديثبتالماللأن؛بالبينةلثبوتهالمال

فتتبعض،بشاهدينإلايثبتفلااليدقطعأما،واليمينبالشاهد-والسلام

.الأحكام

بشاهدوأتى،المالمنبشيءخثلعهاأنهامرأةعلىرجلادعىلووكذلك

الماليثبتالحالهذهفينقول-بشثهدينإلايثبتلاوالخلع-الشاهدمعوحلف

.لإقرارهامرأتهمنهوتيينالمالتسلمأنوعليها

وقالتشاهدإلاعندهاوليسالرجلعلىالخلعادعتأيالمرأةادعتهلولكن

مالاتدعيلالأنها؛الحثلهذهفيالخلعيثبتلانقول،الشاهدهذامعأحلف

منهتبينفلاكعدمهفوجوده،بشثهدينإلايثبتلاوالخلع،خلعاتدعيبل

ته.امرأ

ويتبعالنسبفيأباهيتبعالولدأن-اللهرحمه-الشارحإليهأشارماكذلك

يكونونأولادهافانمملوكةأمةتزوجرجلاأنفلو،والرقالحريةفيأمه

أبويه،خيرالدينفيويتبع،والحريةالرقفيأمهمفيتبعونهيلسيدهامملوكين

مسلما،فيكونأباهيتبعالولدفانالكتابأهلمنامرأةتزوجمسلماأنفلو

والآخرطاهرأحدهماحيوانينبينفالمولود،الاكلوتحريمالنجثسةفيوكذلك

بتحرتمفنحكمحلالوالآخرالاكلمحرمأحدهماأو،بنجاستهنحكمنجس

شرهمايتبعأيأكلهبتحريمنحكموالفرسالحماربينالمولودفالبغل،الاكل
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كانأو،نجساكاننجساأبويهأحدكانفإذا،والتحريمالنجاسةفيوأخبثهما

الاكل.محرمكثنالاكلمحرماأبويهأحد
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ثوقوالن!االنانيةالقاعرة

فلا.والارجعةعليةالرجوعبنيةواجباككهعنادكلافأ

عنأدىفمن،النيةفيبهذاالعبرةوأن،النيةمسألةإلىترجعالقاعدةهذه

يرجع.لافانهالرجوععدمونوىواجبثغيره

ينوولمالدينبقضثءإنسانفتبرعدينإنسانعلىلإنسانكانلو:مثاله

ليتقضيأنأريدوقالعنهسددلمنفجاءالرجوعنوىالسدادوبعد،الرجوع

ينولموإذا،صدقالرجوعنيةادعىفاذا،عنكقضيتهالذيالدينهذا

ذلك،بعدنوىلكنه،نوىماالسدادحالأنهاعترفأوالسدادعندالرجوع

الحالهذهفيلكيجوزولا،الغيرعنبثلتبرعأشبههذالأن،لكشىءلافنقول

عندكلههذا،عوضاذلكبعدعليهتأخذفلا،دلهأخرجتهلأنكفيهثالرجوع

علىيجبرفإنهيرضلمفإذاالدينعنهيسددبأنالمدينيرضلمولو،المدينرضاء

الأولى.الحالةهيهذه،ذلكقبول

عنكأضمنأنثقالعنهالدينضمنوقدالدينقضىكثنإذا:انفياوللأ

:أحوالوفيها،بإذنهالدينوقضىبإذنهفضمنللدائنالدينقضثء

هويعنىالمدينبإذنيقضيوأن،المدينبإذنالدينيضمنأن:الأولىالحالة

تأذنأنوأريدعنكأقضىسوفأنث:قثلقضىلما،باذنهوقضى،بإذنهضمن

المدينوعلىخلافبلايرجعفانهباذنهوقضىباذنهضمنإذا،القضاءفيلي
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الضثمن.عنهقضثهبماءالوفث

لاالحالهذهفي،إذنهبغيرالدينويقضيإذنهبغيريضمنأن:الثانيةالحالة

.ينويأنإلايرجع

نوىكانإنالمدينفيضمنإذنهبدونويقضيبإذنهيضمنأن:الثالثةالخالة

.عجولرا

.نوىإنفيرجعبإذنهويقضيإذنهبغيريضمنأن:الرابعةالخالة

أدىمنفيهذا،هذافيصدقادعاهفإذا،النيةعلىالأحوالهذهفيفالمدار

كانإذاأما،نيةإلممايحتاجلاأنالواجبهذافيويشترط،واجباغيرهعن

زكاةغيرهعنإنسانأدىفلو،الكفاراتأومثلاكالزكاة،نيةإلىيحتاجالواجب

لموهومالكزكاةعنكأدسماإننىلهوقالإليهجثءتمزكاتهقدريعلموهوماله

دلهدينالدينهذالأن؛يجزئولاعنهالزكاةأداءيصحلاالحالهذهفي،يستاذنه

نية.إلىيحتاجفهذاللفقراءوحق

وأرمضانفيالوطءكفارةأواليمينكفارةغيرهعنإنسانأدىلووكذلك

إلممايحتاجلأنه؛يصحلاالحالةهذهفيفانه،خطاالقتلكفارأوالظهاركفثرة

له.يأذنلمكانإذاثانيةمرةوالزكاةالكفارةيؤديأنفعليه،نية
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والنلاثونالنالنةالقاعرة

منوالراجح،المستحبعلىالواجطفيقدم،منهاالأعلىقدملحالمصاحمتتزاإؤا

إلىواضطرالمفاسدتزاحمتواؤا،المرجععلىالأصرين

منها.الأخفقدممنهاواحد

المستحبعلىالواجبفيقدم،سبقتقاعدةفيعليهاالكلامسبقالقاعدةهذه

الراتبةيصليولابهايبدأأنعليهيجبفانهالمكتوبةالصلاةحضرتإذامسألةفي

سبق.كماالمسجدتحيةأو

عليهاالكلامسبقكثيرةأمثلةلهوهذا:المرجوحعلىالأمرينمنوالراجح

.-أيضا-

سبق-كما:منهاالأخفقدممنهاواحدإلىواضطرالمفاسدتزاحمتوإذا

إذاالمصاعمسألةفيكما،المفسدتينأعلىوتتركالمفسدتينأخففترتكب-أيضا

يمكنلمإذاكلهوهذا،المفاسدعكسالمصلحتينأعلىيقدمفانهتزاحمت

كانذلكأمكنوحيثالمفاسدبابفيواجباتهاأوالمصاعبابفيبينهماالجمع

عليه.العمل
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ثوقوالث!االرابكةالقاعرة

شهوتهإلىيرجعتخييرفهولمصلحتهالتخيركانفإنفاكثرشينينبكالعبدخميرإؤا

.الاجتهادفيةيلزمهتخييرالنلافهولمصلحةكانوان،واخمتياره

يرجع،وقدالإنسثنلمصلحةيرجعقدالتخيير،مسائلفيتجريالقاعدةهذه

الأفضلاختيارلهفالأولىهومصلحتهإلىيرجعكانإنّ،غيرهمصلحةإلى

إلىيرجعلأنه؛ذلكفلهالأمرينأحداختارفإذا،ذلكيلزمهلالكنوالأعلى

اخعتيارفيفيهخيرالذيكانإذالكن،معينأشيئايختاربأنيلزمولا،هوشهوته

فيهاالتيالمسائلفييكونوهذا،أفضلكانالأعلىفثختارأعلىمصالحبعضه

رقبة،عتقأوأوكسوتهممسثكينعشرةإطعاموهياليمينكفارةمثل،التخيير

وأ،الإطعامبثختياريشتهىماحمسبالثلاثةالأشياءهذهبينيتخيرالحالهذهفي

شكلاعليهقثدرأوكانذلكلهوتيسرالعتقمثلأاختارفاذا،العتقأو،الكسوة

أيامثلاثةفيصوميجدلمفإن،اليمينكفارةفيتخييرفهذا،أعظموأجرهنفعهأن

المتعلقالتخييروهوالأولالشقفيالبحثلكن،والترتيبالتخييرفجمعت

نسك،اوصدقةأوصياممنفديةالحجفيالأذىكفارةفيوكذلك،بثلقاعدة

ذبحأومسثكينستةإطعامأوأيثمثلاثةفالصيام،تفسيرهاالحدلمجا)1(فيءجث

منفيهلما،وأولىأفضلكانالدمأراقفإذا،الثلاثةالأشياءهذهبينفيخير،شثة

أيضاوفيه،مسثكينستةإطعاممنأفضلماليةعبادةكونهجهةمنلأنه؛التقرب

هولكنأفضلفهوالدموإراقةالقربثنهذابنحروتعالىسبحانهاللهإلىتقرب

.136:صتخريجهسبق(1)
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ولوحتى،هذايختارأوهذايختارأوهذايختارأنفله،وشهوتهاختيارهإلممايرجع

الله-رحمه-المصنفإليهاأشثرأخرىمساتلفيوهكذا،الأعلىلحىقادرأكثن

لأنهواختيارهشهوتهإلممايرجعتخييرأنهفلناكماالأصلهووهذا،كلامهفي

هو.لمصلحته

قولهذاومن،الأصلحيختارأنعليهفيجبغيرهلمصلحهكانإذاأما

يختارأنعليهفيجببالمصلحةمنوطالرعيةعلىالإمامتصرف:العلماء

فيجببالغيرمتعلقاتصرفاكثنفما،بالغيريتعلقتصرفلأنه؛هذافيالأصلح

عليهوجبوأصلحأنفعأحدهماأمرانهناككثنفاذا،والأصلحالأولممايختارأن

فيلهيتصرفأنأولهيبيعأنوأرادليتيمولياإنسانكثنفإذا،الأصلحيختارأن

فىينظرفإنهبمالهفيشتريورائهامنيتكسبحتىمثلاأرضالهيشتريبأنماله

لأنه؛؟مالهإبقاءالأصلحأمله؟وحفظهالهالأرضشراءالأصلحهل،الأصلح

شراءأونفقةإلمماويحتاج،نفقتهفيعليهويضرمالهينقصالأرضاشترشاإذا

اليتيم،لهذامناسباليسالأرضهذهشراءأنأو،مصلحةفيهايكونلاقدأرض

شراءالأصلحمنوليسمثلابيتالهيشتريأنأرادأو،يناسبلامكثنفيأنهاأو

كثنوإذا،الأرضيشتريفانهالأرضشراءالأصلحكثنإذالهفالأولى،لهالبيت

لافانهالشراءعدمالأصلحكانوإذا،البيتلهاشترىالبيتشراءالأصلح

مشروعفيليجعلهمصلحةاعلىالمالإبقثءلكنمصلحةكليهمافيكثنوإن،يشترى

الأمثلة.فيوالنظربالتأمليتبينوهذا،الأعلىالمصلحةيقدمفإنهآخر
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رحمه-المصنفإليهأشارمثهولمصلحتهالتخييركثنإذاالأولىالمسالةفيأيضث

مثلمينأو،الإبلمنمثئةيخرجأنمخيرإنه:قال،الديةمسألهفيكلامهفي-الله

حلة،ألفيأو،درهمألفعشراثنىأو،دينثرألفأو،ساةألفىأو،البقرمن

فيأصولكلهاهذهإنقيلإن-اللهرحمه-الشارحإليهأشارمثمثلالتخييرهذا

أصولاليستكثنخاوإن،مخيرفهووالحليوالدراهموالبقرالإبلأيالدياتباب

إذالهاقيمهيبلأصولاليستأنهاأيالصحيحهووهذاالإبلمنأبدالهيبل

أبدالاجعلتفاذا،الإبلوجوبهوفالأصلوإلاالأسبابمنلسببأوتوجدلم

قيلفإن،مبدلاتهامنالديةيقضيالحالهذهفيفانهالأسبابمنسببلأيلها

فيتدخللافإنهاأصولإنهايقللموإن،القاعدةهذهفيتدخلفإنهاأصولإنها

.القاعدةهذه
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والن!اثوق11امسةالقاعرة

الضمانعليةضعفلمؤجمبالعقوبةعنهسقطقمن

عند-عنهمااللهرضي-عمروبنعبداللهحد!امنماًخوذةالقاعدةهذه

فيقال-والسلامالصلاةعليه-أنهوهو،اخرشاهدولهوالترمذىداودأبي

ومن،عليهشيءفلاخبنةمتخذغرحثجةذيمنبغيهأكل"من:الثمارسرقةمسألة

فأكلمحتاجوهوبثلبستانمرإذاأيا)1(،والعموبةامثليهغرامةفعليهبشيءمنهخرج

منالأخذجوازمسألةفيالعلمأهلذكرهاشروطعلىوهذا،بذلكبأسفلامنه

البيدرفييوضعأنوقبليحرزأنقبلشيئاالنخلرؤوسمنأخذفإذا،عدمه

منهأخذوإن،سرقتهلأجليجلدأنوالعقوبةمرتينقيمتهأيمثليهغرامةعليهفإن

القطع.فعليهالحزروضعأنبعد

فيكانوإنمحرزالحثلهذهفىلأنهالبيتفيوالنخلمنهأخذلووكذلك

.محرزلأنهأيضايدهتقطعا!الهذهافيفإنهالنخلرؤو-س!

حرزهيكونلافهذامثلاالبريةفيأومفتوحبستانفيأيمحرزغيركانإذاأما

فيه.ويحفظفيهيجمعالذي3المكانفيالبيدرفيحرزهإنما،النخلرؤوس

فيوالترمذي،26(0)2/سننهفيوالنسائى،(943.)برقمالحدودكتثبفيسننهفيأبوداوداخرجه(1)

بنعمروعنعجلانبنمحمدطريقمنحسنا"حديث"هذا:سياقهعقبوقال(22-1/4243)سننه

حسن.وسنده"فذكرهبهعنهمااللهرضىجدهعنأبيهعنسعيب
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يلحقوهل،؟الثمارأنواعسائربالنخليلحقهل،خلاففيهاالمسائلوهذه

.؟نصاباالمسروقيبلغولمالحرزمنسرقمنمثلابه

قتللكونهالقودوجوبعنهسقطمن،السرقةبابغيرفي-أيضا-ومنه

العقوبةيغرمفانهيتكافانلالكونهماالقودعنهوسقطذمياالمسلمقتلفإذا،نفسا

نصفالذميودية،الذمةأهلديةمنديتانعليهيجبالحالهذهفيفنقول،مثليه

عقلنصفمثلالكتابأهلعقللأن،المسلمديةتعادلوالديتانالمسلمدية

الله-ر!ه-أحمدالإماممذهبعلىهذاالعقوبةمضاعفةومسألة،المسلمين

تضعيف.فلاالجمهورقولعلىأمث
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والظاثونالسادسةالقاعرة

عليه.ضمانفلالمضرتهكانوان،فممنةبهلينتفعشينااتلفمن

عامة،أدلةولها،الأخرىالشرعقواعدمنأدلةعليهادلتالقاعدةهذه

فلالمضرتهكانوإن،الضمانفعليهبهلينتفعشيئاأتلفمنأنالعدلمنوهذا

ليسأي،جميعاوانتفاعأذىدفعلهيحصلقدبهينتفعحينماوهو،عليهضمان

.يتلازمانفقدأذىدفعبدوننفعلهيحصلأنالمراد

مضمونالحرمفيوالصيد،الحرمفيصيدعليهصاللو:ابىبهذاأمثلةوهن

بقيمتهفيشترى،بمثلهمضمونأنهفالمقصود،بصياميقدرأو،بقيمتهأوبمثله

الذينالمساكينبعددأيامايصومأو،قيمتهبقدرصاعنصفمسكينلكلطعاما

هذهتفاصيلفيخلافعلىالأشياءهذهبينمخيرفهويطعملموإذا،يطعمهم

كانولوقتلهيجوزلاحيوانعليهصالإذالكنمضمونالحرمفيفالصيد،المسالة

عليه؛ضمانفلافقتلهالحيوانهذاجانجامنالاعتداءكانفإن،أصلهفيمضمونث

فيها.ضمانولاتقتلالمؤذيثتولأن،الأذىلدفعلأنه

يضمن.فانهعليهيعتدولملمخمصةلياع!لهالحيوانهذاقتلكانوإن

لدفعرأسهيحلقأنفارادرأسهفيأذىأصابهإذاالمحرم-أيضا-ومنهث

لماأي،؟المنفعةلتحصيلأمالأذىلدفعهوهلالشعرحلقالحالهذهفيالأذى
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منالاذىفهل؟الشعرأذىلدفعأوالشعربحلقلينتفعحلقههوهلرأسهحلق

كانإذاأنهعندناوالقاعدة،الشعرغيرمنالأذى؟الشعرغيرمنأمالشعر

حلقإذالةالحثهذهفي،كفارةفلاالأذىلدفعكثنوإن،الكفثرةففيهللانتفاع

.؟كفارةعليهليسأم؟كفارةعليههلرأسهالمحرم

حصلالذيالأذىدفعجهةمنمنتفعايكونالشعرحلقفيلأنه؛كفارةعليه

عليه-لهقاللماعجرةبنكعبقصةفيجاءمامثلوهذا،الشعرغيرمن

عليه-قال،نعم:قلت:قال،؟ا"رأسكهواما"أيوذيك:-والسلامالصلاة

."رأسكاحلق11:-والسلامالصلاة

لالكن،القملمنالأذى؟الشعرمنأمالقملمنالأذىهلالقصةهذهفي

الأذىلدفعمحلاالشعرجعلالقملفكأن،الشعربحلقإلاالقملإزالةيمكن

أذى)1(.منهليسلأنهوفديحلقفلذلك

لهيجوزولا،عليهفديةفلاالشعرحلقبدونفازالهيسيرأالقملكثنإذاولهذا

يحلق،فلاالحلقبدونالقمليزيلأنيستطيعلأنه؛الحثلهذهفيرأسهيحلقأن

صياموالكفارة،ويكفريحلقفإنهبالحلقإلاالأذىإزالةيمكنلاكثنإذالكن

.شاةذبحأو،صاعنصفمسكينلكل،مسثكينستةإطعامأو،أيامثلالة

.13ا-ه34صتخريجهسبق)1(
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ثونوالظإلسابكةاالخاعرة

دليلااقواهمايرجحالمعاملةمتعلقاتتنشيءفيالمتعا*ناخمتلفاؤا

هذهفيفإنه،الشروطمنشرطفيواختلفاسلعةتبايعاإذاأنهالقاعدةهذهفي

قولبهيرجحماومنها،البائعقولبهيرجحمامنها،الترجيحيختلفالحال

:نقولفاننامؤجلالثمنإنالمشتريقالفاذا،والأصولالقرائنبحمسبالمشتري

الرهنالبائعاشترطأو،التأجيلوعدمالحلولهوالأصللأن؛النافيقولالقول

الشروطهذهمعتكونالغالبفيالعقودلأن؛النافيقولالقولفإن،بالثمن

تتمالذيالعقدأصلعلىزيادةادعىفإذا،بدونهاصحيحةوهيبعدمهاوتكون

قيفإنهالمجلسفيكثنولو،بسقوطهالقولعلىالخيثرإسقاطأوبالتفرقبهالبيع

ذلك.تثبتالتىالبينةفعليهعليهزيادةادعىمنالحالهذه

كمثالنافيقولالقولإنقالالعلمأهلفبعض،خلاففيهاالمسائلوهذه

نأإليهاأشرناالتىالمسألةفيلكن،المشتريقولالقولإنقالوبعضهم،سبق

.القاعدةهذهفيالأوداولولهيهذه،الأصحهوهذاالنافيقولالقول

ادعىأو،فاسدأشرطاالمتبايعينأحدوادعىالعقدوتتمتبايعاإذا:انقياتول

الوجوهمنبوجهفسادهادعىأوالثمنفييحهالةالشروطمنبشرطالعقدفساد

فاذا،صحتهبعدمالعلمأهلجماهيرقالوبهذا،يقبللاقولهأنتثبتلاالتى

قالفإذا،الصحةمدعىقولفالقولالأسبابمنبسببالعقدفسثدأحدهماادعى

ممث،ذلكأسبهماأومجهولالخيثرلأنصحيحغيرالعقدإنمثلاالمشتري
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فيهوليس،وصحيحتامالعقدبل،مجهولخيارعندناليسالبائعوقثلالعقديفسد

البائع.قولالقولنقول،الفاسدةالشروطمن

،وتامصحيحالعقدبلالمشتريوقالالعقدفسثدالبائعادعىإذابالعكسأو

لأنهوليسالصحةمدعيلأنهالمشتريقولالقولنقول،مفسدأيفيهوليس

نقولذلكخلافادعىفمن،الصحةالمسلمينعقودفيالأصللأن؛المشتري

دلك.تثبتالتيبالبينةعليك

تبايعنانحنبعضهمفقال،النقدفيالمتعاملاناختلفإذا:انفاتت

القولنقولالحالةهذهفي،بالدنانيرتبايعنا:الثانيوقال،بهاالمتعاملبالريالات

يتعاملانقدكاناوإنبهالتعاملالجاريهولأنهبهالمتعاملالبلدنقدمدعيقول

للأغلبيكونهذافيوالحكم،البلدبنقديكونالتعاملأنالأغلبلكن،بغيره

ذلك.خلافيبينشيءهنثلكيكنلمما

فقالوصفتهجنسهعلىواتفقاالثمنقدرفياختلفاإذا:ا!اقياتت

اشتريتهما:البائعوقال،ريالألفبخمسينالسيارةهذهمنكاشتريت:المشتري

يوجدولا،العلمأهلبينكبيرخلافالمسالةهذهفي،ريالألفوخمسينبواحد

عليه،ومدعىمدعفكلاهما،المشتريأوالبائعمنالقولينأحديرجحما

ئعالبثقولالقولوقيل،المنكرقوليؤخذفانهالزيادهادعىمنإنبعضهمفقال

)1(ئع"البثقولا"القول:قثلأنه-عنهاللهرضي-مسعودابنحديثفيجثءلمث

:طرقعدةعنهولهعنهاللهرضىمسعودبنعبداللهروايةمنالحديثهذا(1)

عنهاللهرضىمسعودبنعبداللهعنمسعودبنعبداللهبنعبدالرحمنبنالقاسمطريقمن:الأولىالطريق

يترادان*أوالسلعةرتبيفولمافالقولبينةبينهماوليسالمظ!عاناختلف"إذا:ولفظهمرفوعث

213



أنهوفيه،ألفاظهاختلفتالبابهذافيرويالذيمسعودابنحديثلكن

(1042/)والترمذي،/333()هالكبرىالسننفيوالبيهقى،(1/466)مسندهفيأحمدالإمام.أخرجه=

.ا"مرسل"وهو:لوقامعلقأ

أحمدورواها،مسعودابنعنبلاغأمالكفرواهاالترادروايةا"وأما:)3/35(التلخيصلطا!فظوقال

.ا"منقطعبإسنثدماجهوابنوالترمذي

لكن،عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهجذهوبينعبدالرحمنبنالقاسمبينالانقطاعالىيشيروكثنه

فيأبوداودأخرجه،عنهاللهرضىمسعودابنعنابيهعنعبدالرحمنبنالقاسمعنموصولأجاءقدالحديث

بنمحمدطريقمن25(،)5/الكبرىالسننفيوالبيهقى،3(ه)12برقمالبيوعكنثبفيسننه

البيهقىأعلهوقد،عنهاللهرضيمسعودابنعنأبيهعنعبدالرحمنبنالقاسمعنليلىأبيبنعبدالرحمن

حيثمتنهوفي"أبيها"عن:قالحيثإسنثدهفيالحديثهذاروايةفيالجطعةلمجىابيابنا:خالف:بقوله

أبيبنعبدالرحمنبنمحمدعنعقبةبنموسىعنعياشبنإسماعيلورواه،*بعينهقائم!والمبيع:زاد

بنومحمد،بهيحتجلمالحجثزأهلعنروىإذاوإسماعيل،ا"بععنهاهيكما"اوالسلعة:فيهوقالليلى

فيخفوكثرةحفظهلسوءالروايةفيضعيففهو،كبيرأالفقهفيكثنوإنليلىأبيبنعبدالرحمن

لامتروكوهوعمارةبنالحسنالقاسمعنالروايةهذهفيتابعهوفد،فيهاالحفاظلفتهونحثوالمتونالأسانيد

اهـ..به:"يحتج

أبيابنتثبعفقد،6()3/هالبيوعكتابفيسننهفيالدارقطنىعندجيدةمتثبعةللحديثجاءولكن

الإمارهسبىمنسبيثمسعودبنعبدالله"بثع:قالابيهعنعبدالرحمنبنالقاسمعنالمثصرقيسبنعمرليلى

بعشرةأخذتهمإنما:قال.ألفابعشرينبعتكإنما:فقالالافبعشرةفجثءقيسبنالأشعثمنألفابعشرين

أجل،:قال.!اللهرسولعنحدثتكشئتإن:مسعودابنفقال،برأيكذلكفيأرضىوإني،الاف

"،البيعيترادانأو،ابىئعقالهافالقولشهودبينهمالي!بيعاالمظيعانتبايع"إذا:!اللهرسولقال:قال

عليك.رددتقد:الأشعثقال

ابنووتقه،وجمثعةا"أبوحاتتمفوتقه:22(0)3/الميزانفيالذهبىعنهقالالكوفيالماصرقيسبنوعمر

.جيدةمتثبعةوهذه،وأبوداودمعين

وقد-"أبيهمنسماعهفياختلفعبدالرحمن3أإلاتقاتا"ورجاله:)3/35(التلخيصفيالحافظوقال
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أبيه.منسمعأنهالبخثريرخح-

-البيطناختلفإذا3:مرفوعاولفظهمسعودبنعبداللهعنعبداللهبنعونطريقمن:اننيالطريق

.بانير"والمبتاعابىئعقوللقولفثهيكما*والسلعة:روايةفيزاد،-المظيعانلفظوفي

)5/332(الكبرىالسننفيوالبيهقى،(1/042)والترمذي،(/1466)مسندهفيأحمدالإمامأخرجه

منقطع،حديثهذا:عنهالمزنيروايةفيالشافعيوقالمسعودا"بنعبداللهيدركلمعبداللهبن"اعون:وقال

.وجه:"غيرمنجثءوقدمسعودابنعنيصلهأحدأأعلملا

..السابقاللفظبنحوأبيهعنمسعودبنعبداللهبنعبيدةأبيطريقمن:انلثالطريق

وقال،)5/332-333(سننهفيوالبيهقى،،23()2/سننهفيوالنسثتي،المسندلطأحمدالإمامأخرجه

المراسيلفيحثتتمأبيابننقلفقد،قالكماوهوابثه"يدركلمأبوعبيدة،ايضأمرسلا.وهذا:البيهقى

وقال،عنهاللهرضىمسعودبنعبداللهمنيسمعلممسعودبنعبداللهبنابوعبيدة:قالأنهأبيهعن691ص

.ا"أبيهمنسماعهيصحلاأنهوالراجحا":ا"التقريبا"فيفظالحث

"اشترى:قالجدهعنأبيهعنالأشعثبنمحمدبنقيسبنعبدالرحمنحديثمن:الرابعالطريق

أخذتهمإنما:فقال،لمنهمفيإليهعبداللهفارسل،ألفأبعشرينعبداللهمنالخمسرقيقمنرقيقأالأسعث

قال،نفسكوبينبينيأنت:الأسعثقال،وبينكبينىيك!نرجلأفاختر:عبداللهفقال،الافبعشرة

السلعةربيقولهافهوبثنةبينهماوليسالمتبايعاناختلف"إذا:يقول!اللهرسولسمعتفإني:عبدالله

.يتتاركان*او

:وقال(2/45)مستدركهفيوالحاكم،(22)2/9والنسثتي،351(1)سننهفيأبوداودأخرجه

،موصولحسنإسناد"هذا:وقال/332()هالكبرىالسننفيوالبيهقى،الن!بيووافقهالإسنادا""صحيح

.فوياًا"الحديثصاربينهماجمعإذامراسيلبأسانيدأوجهمنرويوفد

.قويطرقهبمجموعفالحديث،قالكماوهو

ذلكنقلكما،عبدالحقوتابعه،وجدهوأبيهعبدالرحمنفيبالجهالةالقطثنابناعلهالطريقهذاولكن

.()3/36"التلخيصا"فيفظالحثعنهم

أعلم.والله.لغيرهالصحيحلدرجةيصلطرقهبمجموعفالحديث
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""والسلعة:بعضعهاوفي،البي!ن"الخفإذاا":قال-والسلامالصلاةعليه-

خلاففيهوالحدلمجما،تع"البثقولا"القول:لفظوفي،)1("البيعوترادىتحالفثقائمة

بعتهامثواللهويقولئعالبثفيحلف،يتحالفانإنهمايقالأنالأحسنلكن،كثير

اشتريتهاماوالله:فيقولالمشتريويحلف،وخمسينبواحدبعتهاإنمابخمسين

قولهالقولقلنثإذاأنناعندناالقاعدةلأن؛بخمسيناشتريتهاوإلفاوخمسينبواحد

بقولالباتعرضىفإذاالثثنيبقولرضيمنننظرتحالفاإذاثم،يمينهمعالمراد

أنهاعلىالمشتريرضيأو،خمسونأنهاعلىالبيعدتمخمسونأنهاأيالمشتري

.وخمسونواحدأنهاعلىالبيعلمو!سونواحد

لأن؛المشتريرضىإذاأنهاعلىتحمل""البائعقولا"القولفيهاالتيوالرواية

قولالقولفيكونالبيعدتمالمشتريورضيحلففإذاأولايحلفالذيهوئعالبث

نقولتعالبثبحلفالمشترييرضلمإذاأما،يحلفأنالمشترييلزملاأي،البائع

إلاينفسخلا:وقيل،التحالفنفسفيالبيعانفسخحلّففاذا،احلفللمشتري

البيعأن-أعلموالله-يظهرالذيلكن،العلمأهلبينخلافعلىالقاضىعند

الحدلمجما!لظاهرالتحالفبمجهـردينفسخ

علىئعالبثقولالقولفإنالمبيعفيعيبوجودالمشمتريادعىإذا:اثولاولول

نإ:فقالتعالبثإلىرجعأيثموبعدسيارةاشترىفلو،العلمأهلمنكثيرقول

مأالبيعقبلالعيبهذاهل،الأمريتبينلمإذاالحالهذهفيفإنه،عيبابالسيثرة

.العيوبمنسالمايكونأنالمبيعفيالأصللأن؛ئعالبثقولالقولفإن؟بعده

.21321-4:صتخريجهسبق1()
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ثونوالث!االثامنهالخاعرة

خال!لامرالىعادوازا،فسدتشرطهااوالى،العبادةثفسالهالتحري!عادإذا

الىاما:شرطهااوالىالعيادةنفسالىالتحريمفرجوع،المعاوضاتوكدلك،تفسد

اركانها.منرفىأوماهيتهاأوزاتها

فيالأخبارصحتوقد،العيديومصثمإنساناأنلو:العيديومصوم:مثالى

المنهيذاتإلىعائدالنهيلأن؛باطلالصومهذانقولالعيدأيامصيثمعنالنهي

العيد.يومصوموهو،عنه

لأنه؛باطلفهو-)1(والسلامالصلاةعليه-لنهيهالمخالفةعينهوفصومه

لكنبهتعلقشيءلأجلالعيديومفيالصومعنينهفلمالصومذاتإلىراجع

!اهيرقولهذاباطلوالصوم،الصوميصحفلاخصوصثالعيديومفيعنهينهى

العلم.أهل

باطلةسبببلافالصلاة،النهيأوقاتفىالصلاةعنالنهي-أيضا-ومنه

بمعنىأصلاللصلاةمحلاليسالوقتهذاوأن،الصلاةنفسإلىيعودالنهىلأن

إذاهذا،باطلةالصلاةنقولالحالةهذهفيسبببغيرفيهاالنافلةابتداءيجوزلاأنه

.الأولا!هوهذا،أركانهامنركنإلىأودهالعبثذاتإلىعاد

فيمسلموأخرجه،الفطريومصوم:باب،)2/3195(الصومكتابفيصحيحهفيالبخثرياخرجه1()

."فذكره..عنهال!هرضىالخدرىسعيدابىحديثمنكلاهما08()2/!صيامكتابفيصحيحه
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كاجتنثببهايختصوجهعلىالعبادةفيسرطإلىعادإذا:اثنيا!

بخصوصجثءبالنجثسةالصلاةعنالنهيهذاالصلاةفى)1(السترةوتركالنجاسة

وجهعلىالعبادةشرطإلىعاتدفهوالصلاةبخصوصجاءبالسترةوالأمرالصلاة

بعضهموفصل،تصحلاأنهاإلىالعلمأهلمنكثيرهذاإلىوذهب،بهايختص

حالوفي،تبطلالذممرحثلفيقالوا،والنسيانالايهربينالنجثسةمسالةفي

قثدرأذاكرأكانفاذاخلاففيهاوالمسألة،عمموبعضهم،تبطللاالنسيان

أنهافالصحيحناسياأوجاهلاكانإذاأما،باطلةأنهاشكفلاإزالتهاعلى

تبطل.لا

فالصلاةلهاعادماكثنوإن،باطلةفالصلاةذاكرأكانإنالسترةأما

فالصلاةلعدمهاكانوإن،حالكلفيباطلةفالصلاةالمذهبعلىأما،صحيحة

وأذاكرأكانسواءخلافبلاباطلةالصلاةتكونالشروطمنأشياءوهنالك

الصلاةعليه-فالكماباطلةالصلاةفإن،الوضوءوهوشرطهاكفقدناسيا

التقاسيملهذه،)2(يتوضا"حتىأحدثإذاأحدكمصلاةاللهيقبللا":-والسلام

.العورةسترالمقصود(1)

حديثمن،وضوءبغيرصلاةتقبللا:باب،1/87()الوضوءكتابفيصحيحهفيالبخثريأخرجه)2(

أبىحديثمن2(.1/4)وكمالهالوضوءصفةبابفيصحيحهفيمسلموأخرجه،عنهافهرضيهريرهابى

(1/224)للصلاةالطهارةوجوببثبالطهثرةكتابفيصحيحهفىمسلموأخرجه،عنهاللهرضيهريرة

.غلول"منصدقةولاطهوربغيرصلاةيقبل."لاعمرابنعن
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يكونماوفيها،خلافبلابثطلايكونماوفيها،العلمأهلأقوالحسبتختلف

الترجيح.بهيختلفماوفيهاالجماهيرقولعلىصحيحا

لاوجهعلىسرطهاإلىالنهيعادإذا:بالبثهذافيالمشهورةالمساتلمن

،الصلاةغيروفيالصلاةفيعنهمنهيالشرطهذااجتنثبلأنبثلصلاةيختص

بثلصلاة؛يختصلاالشرطفهذا،المغصوبةوالأرضالمغصوبالثوبفيكالصلاة

عليهفيجببهامتلبسايكنلمأمبثلصلاةمتلبسثكانسواءعنهمنهيالغصبلأن

بهوألحق،المغصوبةالسترةكذلكإمسثكهعليهفيحرمصاحبهإلىالمغصوبرد

منالوضوءكانإذاالإناءفيالفرقعلىالمغصوبوالإناءالمغصوبالماء-أيضا-

غيروالإناءمغصوبماءمنالوضوءأو،مغصوبغيروالماءمغصوبإناء

بينخلاففيهاكلهاالمساتلفهذه،فضةأوذهبإنثءمنالوضوءأو،المغصوب

ذكروها.طويلةتفاصيلوفيهاالعلمأهل

نإ:وقالواالمساتلهذهجميعفيمطلقاالصلاةصحةرجحالعلمأهلمنوكثير

،الصلاةوغيرالصلاةفيعنهمنهيفثلغصبالصلاةخصوصإلىيعودلاالنهى

النهييكونفلاجهةمنعنهاومنهيا،جهةمنبهامامورأكانانفكتإذاوالجهة

منهيبثلصلاةمامورهوالحالهذهففى،سرطهإلىولاعنهالمنهىذاتإلىعائدأ

عنهمنهيالأرضفيالوجودفنفسالمغصوبةالأرضفيصلىفمن،الغصبعن

فاذا،الغصبعنمنهيبثلصلاةوجهمنمامورفهو،بهامامورنفسهاوالصلاة

فهوالنهيوقتفيالصلاةبخلافصحيحةفالصلاةوجهكلمنمنهياليسكان
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الصلاةونفسالمغصوبةالأرضفيالصلاةأما،وجهكلمنالصلاةعنمنهي

فلأجل،المغصوبالثوبلبسعنومنهىعنهمنهيفإنهالبقعةشغلأمابهامامور

وجهمنمنهياوجهمنمأمورأفكانانفكتإذاالجهةإن:العلمأهلقثلهذا

شكلاوهو،ركنهاإلمماولاالعبادةشرطإلممايعودلاالنهيلأن؛الصلاةصحت

الحريرفلبس،الحريريلبسوهوصلىمنمثلفهو،لهيجوزولاهذابفعلهعاص

نإ:قالواذهبلخالتملابسوهوصلىومن،الصلاةوخارجالصلاةفيعنهمنهى

داخلكانسواءعنهمنهيذهبمنالخالتملبسنفسلأن؛بثطلةليستالصلاة

صحيحة.الصلاةإنفقالواالصلاةخارجأوالصلاة
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ثوقوالن!االتاسكةالخاعرة

وقبلالسببوجودبعديمهاويجوزتقد،الوجموبسببعلىالعبادةيجوزتقديملا

ولخققة.الوجوبشرط

منهما.مركبةأمبدنيةأمماليةكانتسواء،العباداتأنواعجميعفيهذا

تجوزفلا،كالحج:منهماوالمركبة،كالزكاة:والاقي،كطلصلاة:فابقي

الظهرلصلاةالشمسزوالهوالوجوبسببلأن؛الوقتدخولقبلالصلاة

وجودوقبلسببهابعدالعبادةفعليجوزفإنهالشرطوقبلالسبببعدأما،مثلا

شرطها.

إلايصليأنلهيجوزلافإنهأحدثفإذا،الحدثوجودسببهاالطهارة:!الى

نقولولايتطهرأنلهجازأحدثفاذا،الصلاةفعلوجوبهاوشرط،بثلطهارة

،الطهارةتقديملهيشرعبل،الصلاةعليهتجبحتىيتطهرأنلهيجوزلاأنه

لهاالزكاةأيضايوضحهومما،وجوبهاسببوبعدشرطهاقبلالعبادةتقديمفيجوز

أدىأنهلو،الحوللقثموجوبهاوشرط،النصابوجودفسببها،وشرطسبب

وهوالوجوبسببوجدإلفابعدينعقدلمالوجوبوشرطالحولأولفيالزكاة

أحمدعندكماعالصحيحالقولعلىمجزئةالزكاةإننقولالحالهذهفي،النصاب

،-عنهاللهرضي-)1(العباسلحديث،العلمأهلمنوجماعة-اللهرحمه-

فرخص=،تحلأنقبلصدقتهتعجيلفيص!النبىس!الالمطلبعبدبنالعئاسأن:حديث(1)



.-عنهاللهرضى-عليحد!مامعنثهفيوجاء

.ذلك"فيله=

فيأحمدوالإمام،(1131/)سننهفيوالترمذي،()1624الزكاةكتابفيسننهفيابوداودأخرجه

الذهبى.ووافقهالإسنثدا"ا"صحيح:وقال)3/332(المستدركفيوالحاكم،(1./14)مسنده

تعجيلفي!هالنبىسألعبدالملطببنالعباسأنا":علىعنعديبنحجثةعنالحكمطريقمن

حجرعنجحلبنالحكمالخبرلهذاروايتهفيعتيبةبنالحكموتابعذلك"فيلهفرخصتحلأنقبلصدقته

اكسةوهـذهأول"عامالطمزكاةالإسمناخذناقد*إنا:لعمر!اللهرسولفال:فالعلىعنالعدوي

الأولمنأقوىالحديثا"هذا:(1)2/694التحقيقفيالجوزيابنقال،(12)2/4سننهفيالدراقطنىعند

والتعديلالجرحفيذكرها"المجهولشبههوبحديثهيحتجلا:الرازيابوحثتتمفالحجيةالأولالحديثفيلأن

وهذا،جيداسنثدهعنهاللهرضىعلىعنالعدويحجرعنجحلبنالحكمطريقمنفالخبر31()3/4

سابقا.ذكرماأحدهاكثيرةوجوهمنالحكمعلىفيهاخـلفالحديث

فأتى،الصدقةعلىعمر!اللهرسولبعث:قالعتيبةبنالحكمعنأرطأةبنحخاجعن:اكني

:فقال!اللهرسولإلىعمرفرفعهسنتينصدقة!اللهلرسولعجلتقد:فقال،مالهصدفةيسألهسالعبث

.*سنتينصدقةمنهتعجلنثقد،عمي*صدق

وهوأرطأةبنالحخاجوفيه)4/24(مصنفهفيشيبةأبىوابن،()2/124سننهفيالدارقطنىأخرجه

معضل.أيضثوالحديث،ومدلسضعيف

"يا:قال!النبيانطلحةعنطلحةبنموسىعنالحكمعنعمارةبنالحسنعن:اكلثوالوجة

.*سنتينهالهصدقةالإسهنفتعجلناهالالىاحتجناىإتا؟ابيهصنوالرجلعثمانعلمتاها،عمر

سيثفهبعدالدارقطنيوقال،الحديثمتروكوهوعمارهبنالحسنوفيه،(21)2/4سننهفيالدارقطنىأخرجه

.ا"مرسلمسلمبنالحسنعنوالصحيح،إسنثدهفيالحكمعنا"اختلفوا:له

النبىعنمسلمبنالحسنعنالحكمعنزاذانبنمنصورعنهشيمطريقا"من:الرابعالوجههووهذا

.مرسلا"!

السنن-فيوالدارقطنىسننهفيأبوداودذلكعلىنمنكماالروايثتمنالأصحهوالوجهوهذا
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.الوجوبشرطوقبلالوجوبسبببعدتجوزفانهاالكفاراتمسألهفيأيضث

هذهنقول،رحمهيبرلاأنأو،فلانايزورلاأنيميناحلفإنسثن:هثاله

يلزمهفإنهواجبتركعلىاليمينكثنتفإذا،بهاالوفاءيجوزولاآتضةيمين

وأقرييىأزورأنقبلالكفارةأخرجأنيجوزهل:قالفلو،الكفارةوعليهالحنث

الصلاةعليه-فاللهذا،تزورهأنقبلتخرجهاأنيجوز:نقول،؟أزورهأنبعد

يمينىعنكفرتإلامنهاخراغرهافأرىيمينعلىأحلفلاإنيوالله":-والسلام

يمينهعنيكفرأنه-والسلامالصلاةعليه-النبيفاخبر،ا)1(خيراهوالذيواتيت

الوجوبشرطقبلتجزئلاالكفاراتأنإلىالعلمأهلبعضوذهب،أولا

تصح،لافإنهاالوجوبسببقبليكفرأنأرادأنهلولكن،مرجوحقولوهو

:أحوالتلائةعلىو!ط

لاالكفارةالحالهذهفي،الشرطوقبلالسببقبليكونأن:الأولىاولق

الجميع.عندتصح

مسلمبنالحسنعنالحكمعنمنصوررواهما"والصواب:قالحيث-ايضأ-العللوفي(1)2412=

.:ا!النبىعنمرسلا

لاأمأثبتأدريولا!النبىعنا"يروىقولهالشافعىعن(11)114الكبرىالسننفيالبيهقىونقل

أعلم.والله.تحل"أنقبلالعباسمالصدقةتسفف!النبىا"أن

بالا!ئواللهيؤاخذكمالاتعالىاللهقول:بثب،والنذورالأيمانكتثبفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

موسىأبىحديثمنكلاهما)8215(الأيمانكتثبفيصحيحهفيومسلم،(1)5413"أيمانكمفي

.ا"فذكره...بهعنهاللهرضىالأسعري
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يومفيأحلفأنيمكن:قال،لماذا؟:قلنا.كفارةسا!فرقالإنسان:مثال!

صدقة،وتكونتجزئلاإنها:نقول،لهاكفارةكانتحلفتفلو،الأياممن

يوجد.لمالحلفوهوالوجوبسببلأن

مجزئفهذا،الوجوبشرطوقبلالوجوبسبببعديكونأن:انئيةاولت

أيضث--داودأبيعندوجثء،الصحيحينفيمالظثهرالعلمأهلجثهيرعند

هذا.فينص

.خلافبلامجزئفهذاجميعابعدهمايكونأن:انناولت
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لبكونااالقاعرةا

باقيهعنوعجزبعضقدرعلىفإن،كلةالماتوربهفعليب

قدرعليه.مافط

جهةمنبهبالماًموروالمراد،عليهالمقدورحيثمنتفصيلفيهاالقاعدةهذه

علىيقدرولمبعضهاعلىوقدرواجباتبعدةمأمور(الإنسانكانفإذا،الشرع

:أحواللهوهذا،عليهيقدرلمماعنهويسقطعليهقدربمايأتيفإنهالباقى

إلىوسيلةهوإلفانفسهفيمقصودأليسعليهالمقدوريكونأن:الأولىاولول

ولاواجبة"وهيالفاتحةقراءةأثناءلسانهبتحريكمامور:الإنسانمثاله،المقصود

لاكانفإذا،قراءةوليستخاطرهفيإمرارأكانوإلااللسانبتحريكإلايكون

أعجميإنسانفهذا،لسانهبتحريكنأمرهفهليعرفهاولاأصلاالفاتحةعلىيقدر

لأنهلسانهبتحريكنأمرهفهل،والتحريكالقراءةوالواجبشيئايحسنلاإنسانأو

واجبا؛يكونلاالتحريكهذاأن:الصواب؟نأمرهلاأوالفاتحةعلىقادرغير

.للقراءةمحضةوسيلةهوإنمانفسهفيمقصودأليسالتحريكلأن

هلشعرعليهيكنلمإذاوالعمرةالحجفيالرأسعلىالموسىإمرارأيضا:!اله

مستحب؟أمواجبهو

وسيلةلأنهيجبلاأنهوالصواب،الموسىإمراريجبانهإلىبعضهمذهب

مستحبأنهإلىالعلمأهلجماهيرإليهذهبوالذي،نفسهفيمقصورأوليس

لهوسيمةهوماسقطالمقصودسقطلمالأنه،الإجماعذلكعلىحكممنومنهم
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التبع.سقطالأصلسقطفاذامقصودةغيرالوسيلةولأن

قسمين:علىوهذا،لغيرهتبعاوجبما:الثاقيالحاول

توضأفإذا،المرفقراسغسلمثلاحتياطاوجوبهكثنما:الأولالقسم

فيالذيالمرفقرأستجاوزالماءيكونأنلابدفانهالمرفقإلممايديهوغسلالإنسان

المرفقمنيدهقطعتفلو،محاذاتهتجاوزأيالعضدفيالذيالمرفقرأسإلمماالذراع

،يجب؟لاأواحتياطاوجبلأنهالعضدرأسغسليجبهل،العضدرأسوبقي

سقطاليدغسلوجوبسقطلمالأنه؛يجبلاأنهوالصحيحخلاففيههذا

العضد.غسلوجوب

بمنىوالمبيتالجماررميمثل،التكميلجهةعلىوجبما:الثافيالقسم

إنهلهنقولهلالحالهذهفيبعرفةالوقوففاتهإنساناأنفلو،الثلاثالليالي

إنهنقولأو،ليالثلاثبهاوتبيتالعقبةجمرهوترميمنىإلمماتذهبأنيلزمك

لمالأنهيجبلاأنهوالصواب،لواحقهمنهوماسقطالحجفاتلمالأنهيجبلا

لواحقه.منهوماعليهيجبلمالحجفثت

نفسه.فيبعبادةوليسالعبادهمنجزءهوما:الثا!الحاول

الظهرإلممايمسكأنيستطيعلكنهرمضثنمنالصوميستطعلاإنسان:مثاد

.خلافبلايلزمهلاهذا:نقول؟هذايلزمهفهل

عليهيحملالذيهووهذا،نفسهفيعبادهوهوعبادهجزءهوما:الحالأا!اول

يحملإيفث!لازمةغيرالسثبقةالثلائةالأنواعأما،القاعدههذهفيالمصنفكلام

نفسه.فيعبادةمنكانماعلىالقاعدةفيجاءما
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نقول،الفاتحةقراءةيستطيعلالكنالصلاةفيالقياميستطيعإنسان:!اله

يستطيعامن-أيضا-ومنه،نفسهفيمقصودركنالقياملأنالقيامعليهيجب

الفاتحة،مناستطاعمايقرأأنيلزمهإنهنقولالحالهذهفي،الفاتحةبعضقراءة

ماءعندهأوبدنهجميعيغسلأنيستطيعلاإنسان:مثاله،الجنابةغسلأيضاومنه

يلزمه؟لاأوالبدنبعضيغسلأنيلزمهفهل،كلّهبدنهيغسلأنيكفىلاقليل

يغسلأنيلزمههذافعلىعبادةجزءالجنابةمنالبدنبعضغسلإنقلنثأنلناسبق

وعند-أيضا-الاكلعنديشرعولأنه،الجنابةيخففالوضوءلأن؛بدنهبعض

عنهماللهرضيالصحابةعنوجاء،عبادةالبدنبعضغسلأنفتبين،الشرب

نفسهفيعبادهفهو،الجنابةوجودمعالمسجدفيويجلسونيتوضاونكانواأنهم

بعضه3إقلناإنأعضائهلبعضالماءوجدفإذاالوضوءوكذلكمقصودأفكان

غيرفإنهنفسهفيعبادةوليسعبادةجزءإنهقلنثوإن،القاعدةفيدخلبهمامور

إليه.أشرنثأنسبقوهذا،داخل

لكنهالجبهةعلىالسجوديستطيعلاإنسثنثأنفلوالسجود-أيضا-ومنه

مذهبفيالمشهوروهوالعلمأهلمنكثيرفقول،أنفهعلىيسجدأنيستطع

.الأعضاءسائرعلىالسجودعنهيسقطأنه-اللهرحمه-أحمدالإمام

فيجبنفسهفيمقصودبهمأمورالأعضاءبقيةعلىالسجودإنبعضهموقال

أصح.وهذاعليه
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،بكوقوا]ا11[ديةالقاعرة

افعال!اتداخملتواحدجمنسمنعبادتاناجمتمعقاإة

واحداالمقصودكاناإةواحدبفعلعنهماواكتفبم

كالحدودالعباداتأبوابغيروفيالعباداتأبوابفيتجريالقاعدةهذه

فروعهابعضوفيالغالبفيأحكامهامنجملةعلىمتفققاعدهوهى،والجنايات

العلم.أهلبينخلاف

جامعثمجامعفإذا،متماثلةوكثنت،أسبابهاتكررتإذا:الطهارة:مثاد

واحد.غسللهمايكفيفانهالغسلقبلثانيةمرة

ولو،واحدوضوءلهمايكفىفانهثانيةمرةأحدثثمأحدثلووكذلك

واحدةغيرالحدثلرفعالفعلصورةكثنتلوأيضاوكذلك،الأحداثتعددت

واحد.بغسلالصحيحعلىيرتفعانفانهماوالحيضكثلجنابةمتماثلةوغير

أقيمتوقدالمسجددخلفإذا،الصلاةفي-أيضا-القاعدةهذهوتدخل

المسجددخلإذاوكذلك،المسجدتحيةعنتكفيالفرضصلاةفإنالصلاة

التحيةالفعلبصورةلهيحصلوهل،المسجدتحيةتلزمهلافانهالراتبةوصلى

.؟والراتبة

تحيةيصليأنلهيشرعقالمنمنهم،العلمأهلبينخلافموضعهذا

بمجردإنهبعضهموقال،الراتبةيصلىذلكبعدثمعليهبواجبوليس،المسجد

وهذا،الراتبةصلاةضمنوتدخلالتحيةفضلوهوالمقصوديحصلالفعل
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الراتبة.بصلاةحصلوقد،بثلصلاةالبقعةسغلالتحيةمنالمقصودلأنّ؛أظهر

يستمعوكانيقرانشخصينمنتلاوةسجدةسمعفلوالتلاوةسجودومنها

مجلسفيالتلاوةسجدهفيهاآيةقراءةكررأو،واحدةسجدةيكفيهفإنهلقراءتهما

.واحدةسجدةيكفيهفإنهواحد

سهاثمالأولىالركعةفيسهافلو،الصلاةفيالسهوتعدد-أيضث-ذلكومن

علىواحدسجوديكفيهفإنهالصلاةفيالسهولهوتكررالثانيةالركعةفي

لكنواحدسجوديكفيهفانهبعدهأوالسلامقبلالسجودكثنسواء،الصحيح

.السلامقبليجعله

:كثيرةأمثلةله،وهذاالكفاراتأبوابفيالتداخلأيضثكذلك

علىفإنهالتقليموتكرررجلهظفرقلمثماليدفيظفرهقلملو:الحجفيمثاله

لمأممجثلسفيهذاتكررسواء،أذىكفارةواحدةكفارةيكفيهالصحيح

كفارةيكفيهفإنه،ثثنيةمرةلبسهتمخلعهثممخيطالبسولوكذلك،يتكرر

.واحدة

فيتفرقتولومتعددةأيماناشيءعلىحلفإذاالأيمانكفثراتفيكذلك

هذاكررثم،اليومهذاأسافرلاوالله،فلاناأزورلاوالله:قالفإذا،مجالس

إذاالحنثأرادثميكفر،ولماخريومفيكررهأوواحدمجلسقيكررهسواءاليمين

يجبفإنهالأولعنكفرلوأما،واحدةكفارةيكفيهفإنهمشروعاالحنثكثنّ

أبوابفيالقاعدةهذهتجريوكذلك،خلافبلاالثانيةعنيكفرأنعليه

:أقسثمثلاثةعلىوهذاالحدودتداخلوهو،الحدود
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تعالى:دتهحقمحضاكل!تعالىدتهظلصةالحدودتكونأن:الأولالقسم

حقاوليست،إقامتهايجبفهذهللردةوالقتلالسرقةفياليدوقطعكالزنث

،معلومهوكماباسياءتسقطقدهىلكن،سقطتعنهاعفاإذاللآدمى

علىاللهفحدود.تسقطلاأنهافالأصلوإلا،الصحيحعلىبالتوبةفتسقط

قسمين:

قتل:في!يكونلاان:الأول

وذهب،العلمأهلجاهيرعندحدوالخمر،الخمرسربإنسان:!اله

فكلوسرقوزنىالخمرشربلوأنهالمقصود،مقدرأحدأليسأنهإلىاخرون

نقوللاأننابمعنىتتداخللاالحدودفهذه،تعالىللهحقومحضحدودهذه

ثم،الخمرلشربفيجلد،جميعاإقامتهايجببلالباقىونسقطفيهاحد!نقيم

علىبثلأخفيبدأوترتيبها،للسرقهيدهتقطعثم،بكرأكانإذاللزنىيجلد

صا!اقالهكماخلافبلاإقامتهايجبالحدودوهذه،الاستحبابسبيل

.-اللهرحمه-المغنى

قتل:فيأيكونان:الفاني

الردةحدعليهثبتأو،وسرقمحصنوهووزنىالخمرشربإنسان:مثاله

ذهبفهذه،القتلدونحدهاحدودوفيها،القتلحدهاحدودفيهافهذه،مثلا

،الحدودسائرويسقطبهايحيطالقتلفإنقتلكانإذاأنهإلىالعلمأهلجمهور

الجميع.إقامةوجوبإلى-اللهرحمه-الشافعىوذهب

هذافيالتابعينعنوجاءغيرهوعنمسعودابنعنبآثاراحتجواالجمهورلكن

هيالتيالحدودبخلافوالردعالزجرهواللهحدودمنالقصدإنوقالوا،اثار

فقالوا،جميعاباقامتهاإلايحصللاوهذا،والانتقامالتشفيفالقصد،للآدميينحق
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منالأولالنوعهوهذا.القتلغيريقامفلاالقتلفيتدخلالحدودساترإن

المذكورين.القسمينعلىاللهحقوق

الأدميين:كامحضكانقاؤا:الفانيالقسم

وأيدهقطع،أطرافهأحدوقطععليهاعتدىثم،إنسثناقذفإنسثن:مثاله

فقتله،اخرشخصعلىاعتدىأو،وقتلهعليهاعتدىذلكبعدثم،رجله

فيالتيالحدودفهذه،الاخرمقاممنهاشيءيقومولاجيعاإقامتهايجبفهذه

فيجلد،الناسمنلجماعةأومعينإنسثنعلىكانتسواءمختلفةالسثبقالمثال

مماذلكغيرأورجلهأويدهطرفهيقطعذلكبعدثم،جلدةلمانينللقذف

ولا،يقتلذلكبعدثم،بعضهافيخلافعلىبشروطهوهذا،فيهاعتدى

كماجميعهثتقامبل؛والقطعللجلدحثجةهنثلوليسبهايحيطالقتلإنيقال

إلايحصللاوهذا،والانتقامالتشفيمنهاوالقصدلآدميحقمحضلأنها؛سبق

الجميع.بإقثمة

الأدميين:وحقوقااللةحدودتجتمعان:الفالقالقسم

:أقسثمعلىثلاثةعلىوهذا

الجميع:قيستوفىقتلفيهايكونلاأن:الأول

قولهوكماادمىحقفثلقذف،الخمروسربإنسثناقذفإنسثن:مماله

اللهحقشثتبةفيههولكن،آدمىحقليسإنهقالوبعضهم،العلمأهلمنكثير

عنهيتنازلأنيجوزالذيأنهالادميبحقوالمراد،لآدمىحقوسائبةوتعالىسبحانه

فاذا،هذامثليحرمهذاولأجل؛وتعالىسبحانهللهحقفيهإلاحقمنماوإلا

أولى؛وهولآدمىحقلأنهأولاللقذفتجلدفإنهالخمروشربإنسثناقذ.

يجلدذلكبعدتم،المسثمحةوعدمالمشاحةعلىمبنىالآدميينلأنلاق
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والعفوالمسثمحةعلىمبنيوتعالمأسبحانهدلهحقهومالأن؛الخمرلشرب

يجلدبل؟الخمرلشربيجلدولاللقذفيجلدأيبأحدهمايكتفىيقالولا

لمالكخلافاالعلمأهلجثهيرقولهوكما،الخمرلشربيجلدثمللقذف

.-اللهرحمه-

قتل:فيهاولكنكالأولتجتمعأن:اكفي

فماإنساناوقذفقصاصاالحدعليهوثبتالخمروشربزنىإنسان:مثاد

لاللبكرالزنىفحد،يقامفلاالقتلفييدخلفإنهالقتلغيروهوللهحقاكان

وقتلا،قصاصافيهالأنتقاملاالحدودوهذه،يقاملاالخمرشربوحديقام

دلهحقليسالذيالحدأما،القتلفيتدخلالقتلغيرفيهاوالتىالقصاصفيقام

.يقامفإنهكالقطع

وأللهحقاالقتلكثنسواءبالقتلتسقطالقتلغيرالتىاللهحدودأنالمقصود

لآديها.حقا

والقطع:كالقتلتفوبتاويكونالمحلفيالحدانيتفقان:اكلث

اتفقافقد،قصاصاالقتلعليهوشا،ردةالقتلحدعليهشاإنسان:مثالى

لآدمى،حقوالقصثص،ردهوالاخرقصاصأحدهماولكنالقتلوهوالحدفي

ويدخل،قصاصافيقتلالآدمىحقنقدمالحالهذهففى،تعالمأدلهحقوالردة

ذلك:فيوالحكمةقصاصا،القتلوهوالحدذلكفيوتعالمأسبحانهدلهالذيالحد

وأسهل.أيسروهى،والمسامحةالعفوعلىمبنيةسبحانهاللهحدودأن:أولا

عنهيزولقدذلكبعدثمالأجرفيأخذالحقصاحبيعفوأنيمكنأنه:ثانيا
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فيالقتليتحتملمإذاذلكغيرأوتوبتهنجقبولالأسبابمنلسببالقتلحد

هذا،الردةحدأنواعبعضفيإقامتهيجبفإنهالردةفيالقتلتحتمإذاأما،الردة

.الأولالنوعهو

قتل.غيركانإذا:الفانيالنوع

فقطعإنسانعلىواعتدى،بشرطهالقطععليهفوجاسرقإنسثن:عاد

الآدميبحقيبدأأيضافهذا،قصاصااليدقطعوعليهحدأالقطععليهفهذا،يده

قصاصاءيدهفتقطع
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لبكونوا!النانيةاالقاعرة

جائز،بمعاوفةالمنتقلةالعينفيالمعلومةالمنافعاستنناي

والمجهولة.المعلويةالمدةاستنناييجوزالتبرهاتوفي

جائز.الأعياناستثناءوكذلكالمنافعايسنناءالقاعدةهذهفي

هذهفي،معينةعينفهذه،معينةبقعةمنهاواسعننىأرضثباعإنسان:مثاله

وصحيح.جائزالبيعالحال

ذلك،أشبهمثأو،معينابئرأأو،معينةنخلّةواستثنىبستاناباعلوكذلك

،إذنجهالةفلامعلومثالمستثنىكثنإذاأما،الجهالةعنهالمنهىلأن؛البيعصح

الروايةفهذه،)1(تعلمألاالثنياعننهى-والسلامالصلاةعليه-والرسول

المجهولة.الثنياعنهاالمنهيالثنياوأن،المرادوضحت

صحسنةمنفعتهواسشىبيتهإنسانبثعإذا:مثاله،المنثفعفيوكذلك

منداودأبيسننفيجاءولهذا،الصحيحالقولعلىكلهوهذا،البيع

يخدمأنعليهواشترطتلهثمملوكثأعتقتأنهاسفينةحديث

عنهاللهرضىجابرحديثمنولفظه(/18)ه28(ه)9برقمالبيوعكتابفيصحيحهفيمسلم(خرجه(1)

فلفظ،العرايثا"فيورخص،الثنيثوعنوالمخابرةوالمعاومةوالمزابنهالمحاقلةعن!اللهرسولا"نهى:قال

فىأبوداودفأخرجها"يعلمأنإلاالثنياعن!اللهرسولا"نهىبلفظواما،ا"تعلمأنا"إلازيادةبدونمسلم

باب،(2)7/69البيوعكتثبفيالنسثتىوأخرجه،برةالمخثلطباب،)3/596(البيوعكتثبفيسننه

المخثبرةفيجاءمابثب،البيوعكتثبفي)2/388(سننهفيوالعزمذي،يعلمحتىالمنيابيععنالنهى

أعلم.والله.ا"صحيححسنا"حديث:وقالوالمعاومه
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.(1عاش)ما!ن!النبى

أصرحفهووغيرهاالمعاوضثتفيعثملأنه؛عليهدالالسثبقالحدشاعمومثم

الافعشرةمسثحتهاأرضثباعأنهلولكن،التبرعثتفيسفينةحديث؛غيرهمن

عشرهاأيمترألفيريدإتفامعينةألفايقصدولا،منهامترألفواستثنىمثلامتر

هذافيالمشاركةايالثلثواستثنىبستثناباعأو،يصحلافهذا،الأرضعشرأي

الكل.فيسائعانصيبهفيكونمشثعلأنهيصحفهذابالثلثالبستثن

بثبلأن:"والمجهولةالمعلومةالمدةاستثناءيجوزالتبرعاتوفي":قولهأما

أوسع.تالتبرعث

مدةكثنتوإنيصحفإنهحياتهمدةمنفعتهاواستثنىأرضثوقفإنسان:مثاله

سفينة.حد!ا،السثبقالحديثفيذكرنامامثلمجهولةحيثته

يبينلمولوالاستثناءيصحفإنه،الإقرارمسالةالبابهذافيالتىالمسائلومن

المستثنى.مقدار

صحيحالإقرارفهذا،شيئاإلاريالألفالإنسانلهذا:قالإنسان:مثاله

نعرفكيفالحالهذهفيلكن،عليهالذيالمالبهذااعترفقدويكون

المستثنى.تبيينعلىويجبريبينهأنعليهيجبإنهنقول،المستثنى

-025)4/العتقكتثبفيسننهفيوأبوداود،سفينةمسندفي22(1)5/مسندهفيأحمدالإمامأخرجه(1)

واسترطعبدأأعتقمنبثب)2/844(العتقكتثبفيسننهفيماجهوابن،الشرطعلىالعتقفيباب251(

فيالمستدركفيوالحاكم،)4/22(الأشرافتحفهفيالمزيلهعزاهكماالكبرىالسننفيوالنساتى،خدمته

.الإسنادا"صحيححديثا"هذا:لهسياقهبعدوقال(21)2/213-4الشرطعلىالعتقبثب،العتقكتثب
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لبكوقالىاولنةلناالقاع!ةا

ببينة،ال!الردفيثولهيقيللمنفسهلحظالع!قبضمن

قيل.مالكهالحظثبمهافان

منإلىوأشرنث،أقسثمثلائةالأمنثءأنوذكرنا،إليهاالإشارةسبقالقاعدةهذه

يقبضهاومن؟نفسهلحظيقبضهامن-أيضث-وذكرنا،قولهيقبللاومنيقبل

يقبلأنهالأمنثءفيالأظهروقلنا،بينهما؟مشتركلحظيقبضهاومن؟غيرهلحظ

لاالردففىعليهوأسهدالأمينقبضهاإذامنهاحالهيستثنىقدلكن،مطلقثقولهم

الردادعىإذاالحالهذهففي،ببينةملكهفيدخلتلأنها؛بالشهادةإلاقولهيقبل

تستثنى،أنيمكنالمسألةفهذه،ببينةيثبتهالمإذفرطلأنهالبينةمنلابدفإنه

سبقت.قاعدهفيالأمناءتقسيمسبقأنهالمقصود
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ربكوقوا]االوابكةالقاع!ة

عليه.لهنجعل"لهوجب،عليه"ادكلاإؤا

أكملإذافإنه،ماشيءلعملإنسانثاستأجرإنسان:مثاله،صحيحوهذا

عليهوجببيتثاستأجرومن،عليهاالمتفقالأجرةيعطىأنعليهوجبالعمل

فاستوفىسيثرةأوبيتثاستأجرإذاالإجثرةفيفمثلا،يختلفوهذا،البيتأجرة

عليهيجبلافإنهمعذورأكانإذاإلا،الأجرةمنعليهالمتفقأداءعليهوجبنفعها

المنفعة.يستوفلمإذاشىء

نقول،عذربلافسخهأرادالعقدتتمولما،السيارههذهاستأجرلماأنهلولكن

لموإن،بهاالوفاءيجبعقودهذهلأن؛الأجرةيسلمأنعليهيجبالحثلهذهفي

متى،تفصيلفيهوهذا،المنفعةايستيفاءبعدإلاتثبتلالكن،المنفعةثستوف

:أقسثمعلىفهذالعذرالمنفعةاستيفثءعدمكانإذاأما،؟التسلّيميكون

قبلالمستاجرةالعينفتلفت،بيتثأوسيارةأوأرضثإنساناستأجرإذا:الأول

تسليمالمستاجرعلىيجبولا،التسليمعليهيجبولاعذرهذافإن،القبض

القبض.منتقكنماالمستاجرولأن؛عليهمايؤدلمالمؤجرلأن؛الأجر

.الانتفاعقبلتتلفتميقبضهاأن:انئي

سيئامنهيستوفلملكنالقبضوتتممفاتيحهواستلمبيتثاستأجرإنسان:مثاله
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!يولموقبضهاسيارةاستاجرأو،شيءالأجرةمدةمنيمضولمالآنحتى الحالهذهفيتلفتالقبضبعدثمشىءالأجرةمدةمنيمضولمالآنحتىبها

.سيءيلزمهلا-أيضا-

المنفعة.بعضاستيفاءبعدتلفتإذا:انذ

بلاتلفتثمأيامخمسةبهافثنتفعأيامعشرةلمدةسيارةاستاجرإنسان:مثثله

هذهفي،عذرفهذااستعمالهايمكنولا-سبقماكلفيالقيدوهذا-منهتفريط

هلللمؤجريثبتالذيمالكنفقطمضىالذيالنفعمقدارللمؤجرنقولالحال

.؟المسمىقدرأوالقيمةهو

نصفبهاانتفعقدكثنإذاالمسمىنصفلهأنهوالصحيح،خلاففيههذا

استأجرفلو،وهكذاالمسمىربعلهفإنالمدهربعبهاانتفعقدكثنإذاأما،المدة

المؤجريعطيفإنهأيامخمسةبعدتلفتثم،أيامعشرةلمدةريالبالفالسيارةهذه

.ريالمائةخمس
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،بكونوا]ا11امسةالخاع!ة

علمة.يعتبرلااو!سخعقدفييعتلإرفماهلامن

:كثيرةمساتلفيهاتدخلالقاعدةهذه

فيأنهلوالحالهذهفي،أيامثلائةالخياروسرطسلعةاشترىإنسان:مثاله

البائعيبلغأنيشترطفهل،ذلكعلىوأشهدالعقدالمشتريفسخالثانىاليوم

.؟بذلكأخبرهالمدةانقطعتإذاأو،بذلك

بذلك.البائعإبلاغيشترطولامنفسخالعقدنقول

لهفإن،عيبافيهافوجدسيارةاسترىإنساناأنلو:العيبمسألةكذلك

البائعرضثءتشترطولاالسيثرةوإرجاعالفسخ

فلا،المرأةرضايعتبرلافانه،الرجعةمسألةوفي،الطلاقمسالةفيكذلك

بذلك.علمهايشترط

فيتكونالتيالعيوبمثل،النكاحكعيوبفيهامختلفأشياءوهنثك

لاأوحاكمحكمإلىتفتقرهللكن-الزوجرضثيعتبرلاأيضافهذه،الزوج

.؟تفتقر

كمالحثحكممنلابدفيهاالمجتهدالأمورإن:يقولونالعلمأهلجهور

قوياالخلافكانإذاوكذلك،الفسوخساترفيأنهالدينتقيواختثر،والقاضى

.العيوبفيالرضثيشترطلافإنه
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فلهشفعةحقلهمنكذلكقولهفي-اللهرحمه-المصنفإليهأسارمماكذلك

لا.أووعلمالمشتريرضى،بهاياخذأن

هذهالشريكهذافباعبيتأو،أرضفيلإنسانشريكإنسان:مثثله

بشفعته،المشترييبلغأنعليهوليس،يشفعأنفللشفيعالبيتهذاأو،الأرض

.المشتريرضابدونحقهثبتسفعفاذا
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ربكونوا]االسادسةالخاعرة

واامتنعإؤابقدرحقةمالهمنالأخذفلةظاهراالحقسببوكانالفيرعلىالحقلهمن

ؤلك.لهفليسخمفياالسببكانوان،تعذراستئذانه

يأخذأنلهفهلإنسانعلىحقلهكانمنوهو،خلاففيهاالقاعدةهذه

:أقوالثلاثةعلى؟علمهبغير

علمة.بنيريأكذأنلهيجوؤانة:الأولالقول

علمة.بنيريأخذانلهيجوزلاانة:الفانيالقول

الخفي.والسببالظاهرالسبببينيفصلانة:الثالثالقول

استحقاقه.سببلظهورإذنهبلاحقهبهيأخذأنيجوزالظاهرفالسبب

وذهبالمصنفاختارهالذيهوالقولوهذا،بهالأخذيجوزلاالخفىوالسبب

أقربالقولوهذا،الأقوالبينوسطإنه:،وقالواالعلمأهلمنجعإليه

.الأقوال

نأفله،ضيافتهمنفمنعوهقوماضافإنسان:الاستحقاقسببظهورمثال

حقهمنمنعهوظهرالضيفهوهذاأنعلمإذالأنهعلمهمبغيرأموالهممنيأخذ

أما،الضيافةبوجوبالقولعلىكلهوهذا،علمهمبغيرأموالهممنيأخذأنفله

أنهالمختثرلكن،أموالهممنيأخدأنيجوزلافيقولالوجوببعدميقولمن

عثمربنعقبةحديثعليهوالدليل،الليثواختاره5أحمدالإمامقولوهوواجب
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بأقواممررلتمإذا:قال؟أموالهممنناخذفهليقروننالاباقوامتفرإننا:قالواأنهم

.)1(قراكمبقدرمنهمفخذواللضيفينبغىمث،يقروكملم

نصرهفإنمحروماقومبفناءأصبحمن:قالأنهكربمعديبنالمقداموعن

.)2(قراهبقدريأخذحتىمسلمكلعلّىواجب

الزوجةنفقةومثله،ظاهرأالسببكانإذاالحقأخذيجبأنهفيصريحفهذا

النفقةفييقصركثنفإذا،الزوجعلىواجبةفالنفقة،وواضحةظثهرةلأنها

قصةفي-عنهااللهرضى-عائشةلحديثعلمهبغيرتاخذأنلهافإنالواجبة

وولدكيكفيكهاا"خذي:قال-والسلامالصلاةعليه-أنهعتبةبنتهند

الشافعيذهب،خلافموضعفهذاخفياالسببكثنإذاأما،)2(بثلمعروف"

يطلبكانفمن،ياخذأنيجوزأنهإلىومثلكحنيفةأبيمذهبفيوقولوجمثعة

،()3/18ظالمهمالوجدإذاالمظلومقصثصبثب،المظالمكتابلطصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

بنعقبةحديثمنكلاهما()5/138ونحوهثالضيافةبثب،اللقطةكتابفيصحيحهفيمسلموأخرجه

عنه.اللهرضىعامر

منصورطريقمنكلاهمامتعددةبألفاظسننهفيوأبوداود،19-29()6/مسندهفيأحمدالإمثم)2(أخرجه

صحيح.وإسناده.فذكرهبهعنهاللهرضىكريمةأبييكربمعدبنالمقدامعنالشعبيعن

مسلما"أيما:ولفظهعنهاللهرضيمعدبنالمقدامعنالمهاجرابنطريقمنالمقدامعنآخرطريقلهوجاء

.ا"ومثلهزرعهمنليلتهبقرىياخذحتىنصرهمسلمكلعلىحقافانمحرومأالضيففأصبحقومأأضثف

ساءوإناقتضىشثءإن،دينعليهفهوبفنثتهأصبحفانواجبةحقالضيفلليلةمسلمكلا"على:لفظوفي

.ا"كتر

.101:صتحريجهسبق)2(
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إذاياخذأنيجوزأنهبعضهموقال،يأخذأنلهيجوزأنهالشثفعىقالديناإنسانا

نأمثلالقاضيعندإثباتهيمكنكانإذاأما،القاضيعندإثباتهيمكنلاكثن

هذهفيلهيجوزلافقالوا،بينةعندهأو،الدينبهذامقرأالدينعليهالذييكون

يأخذ.أنالحال

إنهوقالوا،السببخفاءعندوهوالعلمأهلمنكثيربهقالالقولوهذا

دأ":قال-والسلامالصلاةعليه-والرسول،السرقةوإلىالخيانةإلىينسب

البثبهذابفتحقيلإنلأنه؛)1(خثنك"منتخنولا،اتتمنكمنإلىالأمانة

والترمذي،يدهتحتمنحقهيأخذالرجلفيباب08()3/5البيوعكتثبفيسننهفيابوداودأخرجه(1)

أبىعنحصينأبىعنالربيعبنوفيسشريكعنغنثمبنطلقطريقمن)2/368(البيوعكتثبفيسننهفي

.فذكرهبهعنهاللهرضىهر-سةأبىعنصثع

.ا"غريبحسنحديثا"هذا:سياقهعقبالترمذيقال

القاضىعبداللهبنسريكفيهولكن،الذهبىووافقه"مسلمشرطعلى"صحيحالمستدركفيالحاكموفال

فيفظالحثذلكذكركماشريكعنغنثمبنطلقبهتفردفقدو(يضا،الحفظسىءكونهمنمعروفوحاله

.1()3/12التلخيص

بهيقصد،غنثمنجنطلقغيريروهلممنكرا"حديث:أبيهعن1/375()العللفيحاتتمأبىابنقالولهذا

القاضى.عبداللهبنشريكعنالخبربهذاتفرده

-)2/303سننهفيالدارقطنىعندعنهاللهرضىمالكبنأنسحديثمناخرشثهدللحديثوجاء

أنسعنالتياجأبيعنسوذببنعنسويدبنأيوبطريقمنكلهمالصغيرالمعجمفيوالطرانى،3(.4

به.عنهاللهرضى

سويدبنأيوبا"وفيه:(11)3/2التلخيصفيالحافظوقالا"أيوببها"تفرد:سيثقهعقبالطبرانىوقال

.بها"تفردأنهالطرانىوذكر،فيهمختلفالرملي
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الخيانةإلىنسبتهيمكنلاقيلوإنحتى،والسرقاتوالاحتيالالنصبإلىلأفضى

ينضبط.لاهذالأن؛السرقةإلىأو

فيحديثهيكتب:عديابنوقال،وأبوحثتتموالنسائيمعينوابنأحمدالإمامضعفهقدسويدبنوأيوب=

.الضعفاءجملة

قصةوذكر!النبىسمعرجلعنالمكيماهكبنيوسفعنالطويلحميدطريقمنساهدوللحديث

مئليهامالهممنلهفادركتإليهمفأذاهادرهمبثلففغالطوهولعهمكانايتثمنفقةلفلانكتبكنت:وهي

الاهانة"أد:يقول!ال!هرسولأنأبيحدثنى،لا:قالمنك؟بهذهبواالذيالألفأقبض:قلت:قال

."خانكهنتخنولا،ائتفكهنإلى

حجرابنفظالحثذلكذكركماالسكنابنصححهفقدذلكومع،يسملمالذيالرجلهذاإسنثدهوفي

."المجهولهذاا"وفيه:عنهقالفظالحثأنمعا-()3/12التلخيصلطعنه

قال،مرسلأالحسنطريقومن،ضعيفبسندأمامهأبيطريقمنالبيهقىورواها":أيضاقالثم

أنهأحمدالإمامعنوتقل،طرقهجميعمنيصحلا:الجوزيابنوقال،بئابتليسالحديثهذا:العافعى

.(11)3/2التلخيصفيفظالحثكلاممناهـ..يصعا"وجهمنأعرفهلابثطلحدلمثهذا:قال

.لغيرهلحسنابثبمنيكونالطرىهذهبمجموعفالحديث
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ربكوقوالةالسابكةالقيكرة

بالشرع.بالدأ!بالنيؤيلحقجبالوا

ندر3فلو،الإطـلاقعلىليـستلبالخثعلى-أعلموالله--القاعدةهذه

.؟يجزئهلاأوركعةيصلىأنيجزئههل،أصلىأنعلىلله:وقالصلاةإنسثخ

العلم،أهللبعضخلافاالوترقيإلاالصحيحعلىتشرعلاالواحدهالركعة

أقللأن؛ركعيتنيصلىماأقلأيركعتينيصليأنلزمهيصلىأننذرمنفلهذا

.الشرعواجبمسلكبهفئسلك،ركعتينصلاةهوبثلشرعواجب

الراحلةعلىيصلىولاقاعدأيصلىأنلهيجوزفلايصلىأننذرلووكذلك

معهذاوكل،الراحلةعلىيصلىولاقاعدأيصلىألاالشرعفيالواجبلأن

.القدره

بثلشرعالواجبلأن؛بثلليلالنيةيبيتأنعليهيجبيصومأننذرلووكذلك

بثلليل.النيةتبييت

مماالشرعفيواجبفأقل/القدريحددولمأصومأنعلىدله:قاللوكذلك

ولاالكسوةولاالإطعاميستطعلمإذااليمينكقارةوهيأيامثلاتةصومهيجب

العتق.

صياميكفيهنمقولأوأيامثلاتةيصومأنعليهيجبنقولهللةهذهـالحثفي
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عليهيجبأنهالعلمأهلمنأحديقلولم،استثنىممثوهذايوميكفيه:نقول؟يوم

.أيامثلاثةيصومأن

نأيلزمهولا،يمكنمابأقليتصدقأنيجزئهفانهالصدقةنذرلووكذلك

مماأيضاوهذا،مالايسمىماأقليجزئهبل؛النصابفيالواجببقدريتصدق

استثنى.
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دبكوقا!ا9الثامنةالقاع!ة

.المعتادالاتصالمعبعضعلىبعضةينبتيالواحدالفعل

علىبعضهينبنيالذيالواحدالفعلفياليسيرالفصليضرلاأنهالمعنى

بهايقولالعلمأهلمنوكثير،كثيرةمسثئلتحتهاتدخلالقاعدةوهذه،بعض

بعضلخلافالمسائلبعضعنهاخرجوربماالقواعدمنكغيرهثالجملة!امن

نأفيللخلافأوالمعينةالمسألةهذهفيالبناءيجوزلاأنهفيرى،العلمأهل

وأالعرفهوهلالانقطاعمردهوماأو؟يسيرأليسأويسيرهوهلالانقطاع

.؟معينبشىءضبطه

أنهفلو،اليسيرالانقطاعيضرفلابينهاالموالاةيجبالوضوءأعضاء:مثلا

معيتحدثجعلثميديهغسلثمإنسانمعيتحدثجعلثم،وجههغسل

والموالاة،صحيحوضوءهفان،رجليهغسلثم،أذنيهمعرأسهمسحثم،إنسثن

يسير.الفصللأنتسقطلم

هل،الانفصثلضابطعلىينبنىفتقديرهث،؟الموالاةتقدربمالةالحثهذهفي

هذهفيالعرفمردهإنقالمنمنهم،؟العرفمردهأوبشىءنضبطهالانفصال

يضر.فلايسيرالانقطاعأندامفما،الوضوءمسألةفيأيالمسألة

وجههغسلفإذا،قبلهالذيالعضوينشفلمداممايسيرإنه:قالمنومنهم

زاللاوالعضويديهغسلثم،دقثتقعشرلمدةيتحدثجعلتم
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.وضوءهيتمفانهموجودأ-البللأي-الماءأثر

العرفقيالانفصالهذالأن؛وضوءهيعيدأنعليهيجبإنهقالمنومنهم

فعليه،المدةهذهربعولايستغرقلاالوضوءجميعلأن؛بالوضوءيتعلقفيماكثير

قبله.الذيالعضوبنشافالعبرةأنالأظهرلكن،الوضوءيعيدأن

تذكر،ذلكبعدثمركعةنثسياالربثعيةمنسلمإذاالصلاة-أيضا-و!ما

بينخلاففيهاهذه؟السلامبعدللسهويسجدثمبالركعةيثتىلهنقولفهل

كانإنيقولالعلمأهلمنكثير،الفصلومقدارالفصلممسألةفيالعلمأهل

اليسيروالانفصال،السلامبعدللسهويسجدثمبركعةياتىفإنهيسيرأالفصل

بابعندكانإذاأوالمسجدبابعندأوالمسجدفيأومصلاهفيداممايقولون

بيتهفيليصليأوجماعةهنثككثنإنيرجعهذافعلى،المسجديحواركثنإذابيته

في-والسلامالصلاةعليه-فعلكما،السلامبعدللسهويسجدثمركعةفيصلى

منسلملمثمسلبم)1(صحيحفيكماالعصرصلاةفيحصينبنعمرانحديث

والسلامالصلاةعليه-فرجعفأبلغهالخربثقبهفلحقالمسجدمنخرحثمثلاث

عندفهذاتذكرلاثـمنثمأوأحدثأنبعدإلايتذكرلمإذالكن،ركعةفصلى-

فهذه،كثملةا!صلاةيعفدأنوكليه،عليهالبنثءيصحلاأنهالعلمأهلجاهير

الفصلمقدارتحديدفيالعلمأهلخلافعلىتنبنيالمساتل

حصينبنعمرانحديثعن04-504()1/4المساجدكتابفيصحيحهفيمسلمالإعامأخرجه()1

عنه.اللهرضي
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مكتوبة.صلاةتخللتهإذاأيضاوالطواف،اليسير

وأمكتوبةصلاةحضرتثمسنةطوفأوفرضطوافيطوفإنسان:مثثله

الفصليجوزلأنهالأشواطبينالموالاةيجبإنهقلناوإن،يصليفانهجنثزةصلاة

فهذاالجنازةصلىأوالمكتوبةصلىفاذا،يسيرأالفصلكانإذاالأشواطبين

ويتحدثإنسثنعلىيسلموقفلووكدلك،طوافهيتمأنوعليهيسيرفصل

الفصلفانمستحبةالأسواطبينالموالاةإنقلناوإن،يسيرالفصلهذافإنمعه

العقودإيجاببين،العقودقيأيضا،طويلاأميسيرأالفصلكانسواءيضرلا

وقبولها.

قبلتيقللموالمشتري،البيتهذابعتك:فقاللإنسانبيتاباعإنسمان:مثثله

بشى،انشغلأوآخرحديثفيصثحبهمعيتحدثوجعلسكتتلرضيتأو

الانفصالكانإذاأما،صحيحالعقدفان،قبلتقثلثميسيرأالانشغالكانإن

أهلبعضفالهكماأجنبىبكلامالانشغالكانأو،يلزملاالعقدفإنطويلا

حكمفيكانالبيعيريدلاأنهتبينفإذا،البيععنالرغبةحالهظاهرلأن،العلم

مثبتاذلكبعدقبولهيكونفلاالبيععنالانصرافحكمفيأوالكتيرالانفصال

.ثانعقدمنفلابدللعقد

إذالا7إالصلاةفيوغيرهاالفلقةقراءةوالاتصالفيهالوصليجبمماكذلك

هذافانالوصلمنمنعتهالحقفيبحةأوبعطاسانشغلفلو،لسيرأالاتفصالكثن

إذاإلايعيدهاأنعليهيجبفانهطويلاالاتفصالكثنإذالكن،يعتبرلاالانفصال
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نأأرادفإذا،بثلقراءةالإمامفشرعالفاتحةيقرأإنسثنمثل،لعذرالانفصثلكثن

.بأسفلاالفاتحةيتمذلكبعدثم،إليهيستمع
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ربكونوا]االتاسكةالخاعرة

فافلا.مالاتعدلاللإنسانالأصليةلحوائحا

يلزمفلاالوقتبعضعنهايستغنىكانوإنوتعالىسبحانهاللهرحمةمنوهذا

نفقته.عليهتجبمنعلىوينفقبيعها

يلزملافإنهسيارةأوكتبأومملوكأووأوانفرشمنعندهيكونمافجميع

حوائجهذهلأن؛عليهواجبةنفقةأو،دينمنعليهوجبمافيماويصرفهاببيعها

فلافاضلاتكونلاالحالهذهففى،حاجىوبعضهاضروريوبعضها،أصلية

يكونقدالإنسانفإن،الغنيمسالةفيالعلمأهلذكرهمامثلوهذا،ببيعهايلزم

فيفقيرأ،الزكاةدفعبابفيغنيثالإنسانيكونفقد،بابفيوفقيرأبابفيغنيث

أخذها.باب

فإنه،الحولعليهوحال،أكثرأوالدراهممننصابوعندهفقيرإنسان:مثاله

.الزكاةياخذأنلهويجوز،الدراهمهذهزكاةيدفعأنعليهيجب

العيديوميعولمنوقوتقوتهعنزائدأوجدإذاالفطرزكاة:أيضا--مثاله

الزائد.يخرحأنعليهيجبالعلمأهلجماهيرقولعلىفإنهالعيدوليلة

بابفيفقيرأكانوإنالسؤاليجوزلاقد،السؤالمسألةفي-أيضا-وهكذا

يوممضىوكلما،وليلتهيومهقوتيجدكانإذاأخذهابابوفي،الزكاةإعطاء

منجاءلمث؛السؤاللهيجوزلافهذاالدوامعلىيجدولاقوتهوجد

251



هووهذا،ويعشيه)1(يغديهماوجدإذا،بعضهافيالسؤالعنالنهىفيالأدلة

شدةلأجلالزكثةأخذبابمناشدالسؤالبثبلأن؛السؤالبابفيالصحيح

التحريم.السؤالفيالأصللأنالسؤال

كثنإذافالإنسان،فاضلامالاتعتبرلاللإنسانالأصليةالحوائجأنالمقصود

عليه،تحلس2واحدفراساوأبقالفرشهذهبعلهنقوللافرشوعندهدينعليه

وكذلك،منهاالضروريوأبقالأوانيهذهبعلهنقوللاأوانعندهكثنوإذا

قدميكعلى!ضشىأنويمكنك،السيارةبعلهنقوللاسيارةعندهكانلو

المعسرينظرانالدينصاصاوعلى،أصليةحوائجهذهلأن؛دينكوسدد

يحوزولاالإنظارويجب،!)2(ميسرةالىفنظرةكسرةذوكان)وإن:تعالىلقوله

ملازمته.ولاحبسه

بنفىيدبنعبدالرحمنحدتنيقالمسلمبنالوليدطريقمن(1)6/59مسندهفيأحمدالإمامأخرجه(1)

عنهاللهرضىالأنصثريالحنظلعةبنسهلسمعأنه،السلوليأبوكبشةحدتنييزيدبنربيعةحدثنيقالجابر

الله،رسوليا:قالوا"جهنمنثرمنتستكثرفالمثيغنيهماوعندهسألمنا"إنه:!نهاللهرسولقال:يقول

.يصثعيه"اويغديها"ما:قال؟يغنيهوما

.ثقاتورجالهصحيحإسنثدهفثلحديث

.مجهولهو:وقالهذاالسلوليكبشةابيفىالإشبيلىعبدالحقتكلموقد

روى4موئقمشهورالرجلبل،خطاا"وهن!:بقوله(44/65)ا"الميزان"لطالنمبئفظالحثتعقبهوقد

وربيعة،ممطورسلأم(بوعنهروى،العاصبنعمروبنعبداللهوعنالحنظلعةبنسهلوعنثوبثنعنايضث

اهـ..::ساميوهواممهيعرفولاالبخثريبهواحتج،وغيرهمعطةبنوحسثنالقصير

.028الآية،البقرةسورة)2(
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سبقالتىالأشياءهذهوعندهمالعندهوليسالحجعليهوجبماإذاوكذلك

يجعلهلاالأشياءهذهمثلوجودلأنالأشياءهذهبعلهنقولفلاذكرها

لاالأشياءهذهأنالمقصود،بيعهايلزمهفلاأصليةحوائجهذهلأن؛مستطيعا

منزلةتنزلإليهاالاحتياجكثرةومع،حاجيةأمورلأنهاالإنسانمنتؤخذ

للآدميين.أودلهدينعليهكانوإنمطالبتهيجوزفلا،الضرورة
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ا]خمسونالقاعرة

استقلال!يثبقلإماتبعايثبق

أشياءتقنعوقد،حكمهوفيضمنهفيداخلفهو،المستقلمنأيسرالتابعلأن

أبوابفيالعلمأهلذكرهمامثل،التبعسبيلعلىوتجوز،الاستقلالسبيلعلى

تعلم،لاأشياءفيهاكانوإنفيهامايحميعالسيارةيبيعأنفيجوز،الجهالةفيالبيع

بالسعرالشيءهذابعتكويقول،يعلمولايرىلاالسيارةمنشيئاأفردلولكن

يحملتهالبيتيبيعأنلهيجوزكذلك،للجهالةالبيعيصحلميعلمهلاوهوالفلانى

الحمليبيعأنيجوزلالكنبحملهاالناقةهذهيبيعكذلك،أساساتهيجهلكانوإن

الناقة.هذهحملبعتكويقول

الولادةبشهادتهنتثبتفإنهابالولادةالنساءشهادةالعلمأهلذكرهممثكذلك

أنهفلو،استقلالاالنساءبشهادةيثبتلاالنسبلأن؛استقلالالاتبعاوالنسب

هذاأنأكثرأوامرأتانأوامرأةالنساءمنمجموعةفشهدتالنسبمجهولكان

لأنهالنسبيثبتلافإنهمثلاالنسبمجهولوهولهالنسبوأنفلانولدالولد

.هذافيالرجثلشهادةمنلابد

وينفسخ،الصحيحعلىالمرأةبشهادةتثبتفإنهاالرضاعمسالةكذلك

لو-أيضا-وكذلكالنساءبشهادهاستقلالاينفسخلاالنكاحكانوإن،النكاح

بخبريثبتلاشوالهلالكانوإنالفطرجازالشمسبغروبسخصأخبرنث
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الواحدبخبريثبتلااليومذلكفيالفطرووجوبالعيديوموإتباتوالفطرالواحد

استقلالا.يثبتلاماتبعايثبتلكن

لولكن،فلانعنيصليمنأيفيهاالنيابةتجوزلافانهاالصلاةمسالةكذلك

ركعتاوتدخلالطوافركعتىيصلىأنلهجازميتأوحىإنسانعنحبئ

استقلالا.لاتبعاالطواف

إلىيحتاجولاميتاخرجإذاأمهبذكثةفيحل،أمهذكاةالجنينذكاةكذلك

.بثلذكاةإلايحللافانهحياخرجلوأما،ذكاة
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وا]خمسون11اديةالقاعرة

.معتبرةوالتبرعاتللعقودوالدواعيالأسباب

،بمقاصدهط"الأ!ور"إنماقاعدةتحتداخلمسائلهامنكثيرالقاعدةهذه

الصحيحعلىمعتبرةالعقودفيفالقصود.ا)1(ابالنياتالأعمثلا"إنمث!ن!:لقوله

علىبطل،ربابيعقصدإذافإنهالعقودبابفيالحيلالقاعدةهذهتحتويدخل

دراهمثبوتهووالقصد-صحيحاعقدأوأظهرهعينةعقدعقدفإذا،الصحيح

أهلذكرهمثمثلبالتبرعاتيتعلقفيما،كذلكعينةبيعيكونفإنه-بدراهم

.القرضوفيالهديةفيالعلم

هذهفي،للمقرضيهديالمقترضفصثرقرضاإنساناأقرضإنسان:!مال!

لكنه،لا:قثلقبل؟منلهتهديكنتهلفنقول،الهديةهذهفيننظرالحثل

قصدهلأن؛يجوزلاهذا:لهنقول،إليهالإحسانبابمنلهفأهدىأقرضني

النصوصوجاءتالعامةالمصالحمنالقرضلأن؛القرضعلىفأةالمكثبالهديه

المقصودفيبطلتجارةفيتخذالمعاوضاتمسلكبهيسلكأنيجوزفلابفضله

فتصرفهوتعالمأسبحانهاللهمنالأجروطلبإحسانهوالذيالقرضمنالشرعى

للمقرضيجوزوهل؟يهديهأنيجوزهللكن،يجوزفلاالقرضعلىتثيبهبانأنخا

الهديةبنيةإليهأهدىمثلاكثنفإذا،خلافموضعهذا؟الإثابةبنيةالهديةيقبلأن

562:صتخريجه(،سبق1)
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سوفوأنهعليهيردسوفأنهويعلمعليهيردسوفوذلكالحكميعلممنهموكل

أيسر.لأمرفثيقبل

يهدىلافهذالهيردلمأملهردسواءبهديتهإليهالإحسانقصدهكانإذاأما

القرضمنعنهيطرحوإلاهديتهمقابليردأنعليهوبالهأهدىولو،له

دعوتهلماذا:لهقلنا،وليمةإلممادعاهثمريالألفأقرضهأنهفلو،أخذمامقدار

بنيةإلايجوزلاهذا:نقول،أقرضنيلأنهأكرمته:قال،؟الوليمةهذهإلى

اخصم،كاملاقرضكتأخذلانقولالسدادوقتجثءفاذا،القرضمنحسابه

نأعليك:نقول،ريالمائةثلاثالوليمةهذهقيمةصثرتفإذاالوليمةهذهقيمة

.ريالمائةسبعتأخذ

فهذه،الصدقاتلقبضيبعثونالذينالعمالهدايا-أيضا-هذاضمنومن

،ا)1(غلولاالعمالا"هدايا:قثلأنه-والسلامالصلاةعليه-عنهيروىكما

في-والسلامالصلاةعليه-قالكما،عماللأنهمالهداياقبوللهميجوزفلا

بنعروةعنسعيدبنيحيىعنعيثشبنإسماعيلطريقمن()5/425مسندهفيأحمدالإماماخرجه(1)

..ا".فذكره:قال!ال!هرسولأنعنهاللهرضيالسثعدىحميدأبىعنالزبير

الشثميين.غيرعنعياشبنإسماعيلروايةلأجليصحلاوالحديث

فيفظالحثقالولذاضعيففالسندمدنيحجازىالقاضىأبوسعيدقيسابنوهوسعيدبنيحىفإن

ضعيف.وإسنادهالسثعديحميدأبىحديثمنعديوابنالبيهقيا"أخرجه:(02)3/8التلخيص

سنيدأخرجهجثبرعنوفيه،ضعفااسدوإسنادههر-وةأبىحديثمنالأوسطلطالطبرانىوأخرجه

."ضعيفوإسماعيلجثبرعنالحسنعنمسلمبنإسماعيلعنسليمانبنعبدهعنتفسيرهليداودابن
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وفي،شيء؟"إليهايهدىينظر،وأمهأبيهبيتفيجلس"هلا:اللتبيةابنحديث

.)1("وأمهأبيهبيتفيقعدأفلا":لفظ

منممنوعةأمورأبالهديةفيقصد،الصدقةعاملأنهإلالهأهديمثأنالمقصود

.يجوزلاهذالأجلذلكأشبهمثأومسثمحتهمأوعليهمالأخذتخفيف

كثنأو،المالمنسيئازوجهاوهبتإذالزوجهاالمرأةهبةأيضاذلكومن

العشرةإحسانبذلكقصدهاوكثن،بعضهعنهفاسقطتالصداقبعضعليه

يجوزلافإنهالعشرةسوءفياستمرولكن،يفارقهاأنخشيهزوجهاإلىوالتحبب

أنفرضلولكن،العشرةإحسانعليهيجبلأنه؛العشرةإحسانمقابلالأخذ

ذلكبعدثم،معهتبقىأنلأجلالافعشرةمقدارهمثلاأعطتهوقدوقعهذا

تبقىأنهذافيقصدهالأن؛أخذهالذيالماليرجعأنعليهيجبفانهطلقها

يصح،لاالعقدفإنعليهاإنسثنكرهإذاالعقودفيوهكذامعتبرةفالقصود

فيهاالأيمانومسألة،معتبرةفإنها،الأيمانعقودمسألةفيهايدخلوكذلك

وأبالظهارأوالعتثقأوبالطلاقحلففاذا،معتبرفيهاالقصدلكنكثيرةمسثئل

فيمعتبرةالنيةلأن؛يمينثيعتبرهذاأنفالصوابوالحثالمنعقصدهوكثنبالحرام

رقم!النبىيمينكانتكيف:باب،والنذورالأيمانكنثبلطصحيحهلطالبخاريأخرجه(1)

الساعديحميدابيحديثمنكلاهما(1-12)6/1الإمارهكنابفيصحيحهلطومسلم،)6636(

عنه.اللهرضي
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هذافعلمننفسهمنعوقصده،هذاأفعللاأنالحرامعلى:قالفلو،هذامثل

وأ،الزيثرةعننفسهمنعوقصد،فلاناأزورلاأنالحرامعلى:قالأو،الشيء

حلفأو،فلاناأزرلمإنالطلاقعليأو،هذاأفعللمإنالطلاقعلي:قال

وحكى،يمينكفارةأنهاكلهاالمسائلهذهفيفالصواب،بالظهارأوبالعتاق

لكن،العلمأهلذكرهامعروفةهذافيأدلةوجثءتهذاعلىالصحابةإجماع

بهيقعولايمينكفارةعليهفيكونمعتبرالقصدأنالقاعدةهذفيمنهالمقصود

.شيء
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وا]خمسهـقالفانيةالقاعرة

الأمملعلىقدمتاالقراقىقولتاذا

ماوجاء،كثيرةمسائلفيهوذكروا،العلمأهلعندطويلبحثالقرائنبحث

تكونوقد،متوسطةتكونوقد،قويةالقرائنتكونوقد،معتبرةالقرائنأنيدل

فتقوىالقواعدببعضتتايدوتارة،إليهايلتفتلاوتارةبهايعملفتارة،ضعيفة

مسائلفيبهايعملفثلقرائن،الحاللأجلدلالاتهاتختلفالأقواللأن؛بهافيعمل

الفقه.أبوابفيكثيرة

عندأنكرذلكبعدثمأقرإذاالمحبوسأوالمكرهإقرارمسألةفيأيضامنه

،أقررتنعم:فقال،ذلكقبلأقررتأنت:لهقيلفاذا،الحاكمأوالقاضى

،الضرباثارأوالسجنمنإكراههعلىتدلقرائنوفيه،مكرهاأقررتولكنى

هذانبطلفلهذا،دلالاتهالهاالأحواللأن؛إليهيلتفتولاباطلإقرارفهذا

وهوالحقبهيثبتالذيهوالإقرارلأن؛الإتباتأبوابأعظمهوالذيالإقرار

وقد،زورشهادةتكونقدالبينةلأن؛الحقئبوتجههمنالبينةمنأعظم

لكنبهاويحكم،بصحيحليسالأمرباطنوفيتوهموهبأمرشهدوايكونون

.هذامنشيئايحتمللاالإقرار

نأوالأصلللثوابترادالتيالهديةذكرواالعلمأهل،الهديةمسالةفيكذلك

نوعبحسبعليهاالإنسانويؤجر،والمحبةالتوددبهايقصدأنالهديةفيالغالب
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منالهديةتكونفقد،إليهالمهدىوبحسب،الهديةمنالقصدوبحمسب،الهدية

التحببأجلمنتكونوقد،الشرعبأموريتعلقأمرلأجللإنسثنالتقربباب

وقد،والصداقةالأنسلأجلتكونوقد،القرابةولأجلالرحمصلةولأجل

بابمنفتقربإليهامحتثجلإنسانهديةكاشاإذاالبرمننوعيشوبها

وقد،إحسثناتكونفقد،إليهالمهدىإلىالإحسثنهوالقصدويكون،الصدقة

الوجهوطلاقةالبشرحسنمنالهديةيصحبمابحسبثم،توددأتكون

التيالقرائنفبحسب،كثيرةأشياءتعتريهافثلهدية،شيءلاوأنهاوتصغيرها

يريدصاحبهاوأن،الثوابفيهايقصدأنهفيهافثلغالب،أحكامهاتختلفتصحبها

وتعالى.سبحانهاللهمنوالثوابالأجرذلكمعيريدوقدالإحسثن

منوليس،غنىإنسالطإلىيهديفقيرإنسانمثل،الثواببالهديةيرادوقد

عرفأغنياءأناسخصوصإلىيهديولكن،النثسعامةإلىيهديأنعادته

يجوزلافانهذلكعلمفإذا،منهاكثربهديتهيريدالغالبفيفهذاالبذلمنهم

أهلمنكثيرذهبهذاولأجل،معتبرةهذافيفثلقصود،الإثابةبنيةإلاأخذها

عندلكن،البيعشروطفتاخذ،البيعحكمالهديةهذهمثلحكمأنإلىالعلم

والترمذيداودأبيسننفيثبتولهذا،مثلهايردأنلابدهديةأنهااخرين

النبى-أهدىرجلاأن-عنهاللهرضى-هريرةأبىعنصحيحبإسنادوالنساتي

منسيئا-والسلامالصلاةعليه-النبىعليهفرد،هدية-والسلامالصلاةعليه

-والسلامالصلاةعليه-الناسفخطب،كثرويريدغضبالرجلفكأن،الإبل
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أربعةفذكر:")1(أنصاريأوقرشيهديةإلااقبللاأنهممت*لقد:فقالحدثهمأو

لاللثوابالهديةأنيبينوهذا،يغضبونولايقنعونالذينهملأنهم؛أصناف

ويثيبالهديةيقبلأنه-والسلامالصلاةعليه-سنتهمنكانولهذا،بهابأس

عليها.

اختلفإذا:مثثله،إليهاالعلمأهلبعضذهبالتيالقرائنمسالةفيوكذلك

وأواحدمحلفيوهمونجارخياطاختلففاذاالأملاكمنشيءأومتاعفياثنان

والات،للخياطتكونذلكأشبهومثوالمقصالإبرةأنلبالغثففيواحدبيت

.الأقربهوهذاللنجثر،تكونذلكأسبهوماوالمنشثروالمساميروالمطرقةالضرب

،1/592()مسندهلطأحمدالإماموأخرجه،3(.7.)البيوعكتثبفيسننهفيأبوداودأخرجه(1)

أبيهعنالمقبريسعيدأبىبنسعيدعنإسحثقبنمحمدطريقمن3881()برقمالمنثقبفيسننهفيوالترمذي

أصابواكانواالتيإبلهمنناقة!النبىإلىفزارةبنىمنرجلأهدى:قالعنهالمحهرضىهر-سةأبىعن

منرجالا*إن:يقولالمنبرهذاعلى!اللهرسولفسمعت،فتسخطهالعوضبعضمنهافعزضه،بةبالغث

بعداقبللااللهوايم،علييسخطفيظليتسخطهثمعنديهابقدرمنهافأعوفهالهديةأحدهميهديالعرب

.*دوسيأوثقفيأوانصاريأوقرشيهنإلاهديةالعربهنرجلهنهذاهقاهي

السننفيالبيهقيعندمتثبعلهلكن،عنعنوقدإسحاقبنمحمدفيهأنإلاصحيحاسنثدهفالحديث

فيحبانوابن،1/592()مسندهفيأحمدالإمامعندأيضثساهدوله،جيدوسنده(18.)6/الكبرى

ابنعندينثربنعمروعنزيدبنحمادحدثنث:قالمحمدبنيونسطريقمنكلاهما(11)46صحيحه

:قال.لا:قال.؟رضيت:قال.عليهافاثابههبة!للنبيوهباعرابيثا"ان:عنهمااللهرضىعباس

هممت"لقد:-السلامعليه-قالثم.نعم:قال.؟رضيت:قال.لا:قال.؟رضيت:قال.قزاده

صحيح.إسنادوهذا."ثقفيأوأنصارياوقرشيمنإلاهبةأتهبالأ
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يناسبهامثالمرأةتعطيفإنناالبيتمتثعفيوزوجتهالرجلاختلفإذاوكذلك

قرائنفهذه،لهتكونالتىالأمورمنيناسبهماالرجلونعطي،بهاويختص

بها.يعمل

بدلابل،إليهايلتفتولابهايعمللاالقرائنهذهإن:العلماهلبعضوقال

القرعةمنالأخرىالحكمبطرقيحكملاوأنه،منهمكليملكمايبينشيءمن

منتوعلأنهاوأقوىاقرببالقرائنالعمللكن،ذلكاسبهماأوالقسمةأو

بينةهنثككانتإذاأما،بينةهنالكيكنلمإذاكلّهوهذا،بهافيعمل،الأدلة

لله.والحمد،بهايؤخذفإنه
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!ا]خمسوقالفالفةالقاعرة

اختبريافسظفسخوان،عليةبنيمابطلالعقدفسادتبيناإؤ

الفسخقبلالطارنةالمقودتيطللم

الثمنيكونأنمثلالثمنببطلانيكونقد،كثيرةباشياءيكونالعقدبطلان

تبيعنىأنبشرطسيارتىأبيعك:يقولأنمثل،العقدنفسفيأودماأوميتة

نأبشرطأو،بيتكتبيعنىأنبشرطإلاسيارتيأبيعكلا:يقولأو،سيارتك

ولا،الملكبهيستباحفلا،العلمأهلعندباطلعقدفهذا،سيارتكتأجرنى

ولاباطلالعقدلأن،لصثحبهمالكلإرجاعيجبالحالهذهفي،شيءبهيثبت

يصححلاالباطلالشرط:نقول،الشرطهذاونبطلنصححهقثلفلو،يصحح

بإبطالهامعهاالعقديصحقدعنهاالمنهىالشروطبعضوهنثك،العلمأهلعند

فيالذيلكن،خلافعلىالعلمأهلبعضعندالعقدأصلإبطاللاوإلغثئها

لولكن،ذلكبعديتبثيعاأنلهماالعقدأبطلفإذا،العقديبطلوصلبهالعقدركن

الثانيالبيعفانوقفهاأووهبهاأوباعهاثمالأرضالمشتريوأخذيتبثيعالمأنهما

ويعاد،العقودهذهجميعإبطثلويجب،باطلفهوباطلعلىبنيمالأن؛باطل

لهمالعقودتلكأبطلتإذاذلكبعدثم،ذلكبعدماويلغىالأولالبائعإلىالمبيع

ثانية.مرةيستأنفوهأن

باعهثممتثعاأوبيتاأوسيثرةاسترىإنسان:مثلصحيحاالعقدمضىلوأما
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لاالحالهذهفيفانناالأسبابمنلسببالعقدفسخذلكبعدثم،اخرلإنسثن

الثمنفييرجعأنوللمشتريالسلعةفييرجعأنللبائع،بعدهاالتيالعقودنبطل

لذلكالثانىالعقدنبطللأنحاجةهناكليس،وذهببيعلمالكنه،الأول

نقول،صاحبهإلىيعودحتىالعقدونرجع،الأولالمشتريمنالثانيالمشتري

نأعليكمثللهكانإنالأولللمشتريفنقول،القيميوقيمةالمثلىمثلفينرجع

يكنلموإن،المبيعقيمةلكيرجعوهوالأولصاحبكإلىوترجعهمثلهتشتري

تدخلوهذه،بهاشتريتهالذيالثمنفيأنتترجعذلكبعدتمقيمتهتقدرمثليا

الغصب.أبوابفيتتعلقأخرىمساتلفيها

علىبنيتالتىالعقوفىجميعتبطلهل:وقالواالعلمأهلذكرهاالغصبومسألة

اخرلإنسانالمشتريبثعهثملإنسانبثعهثمشيئاغصبإنسانثأنفلو،؟الغصب

العقودلقضىأنهاوذكروا،خلاففيهاالمسالةفهذه،لإنسثنإنسثنمنانتقلثم

يمكنلاقدأمورعليهايترتجاولأنها،ذلكلصعوبةالعقودتلكإبطاليمكنولا

ببذلوذلكمنهللمغصوبظلمفييكونلاوجهعلىالأمريصلحلكنتحصيلها

أعلم.والله،للأمرإصلاحايكونمماذلكبغيرأوالمغصوببدل

وجبتتلفولمموجودةكانتإنأصلهامنبثطلةهىالتيالعقودهذهفيأما

عندومعروفةموجودةكانتوإنوهى،بثطلةوليستالمفسوخةبخلافإرجاعها

القيمى.وقيمةالمثليمثلفييرجعبلإرجثعهايجبلاواستراهاقلان
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وا]خمسوقال!ابكةالقاعرة

الأمر.نفسفيبماالمعا*تفيالعبرة

يظنهاسيارةبثعأو،بيتهيظنهبيتابثعأوأرضهيظنهاأرضابثعإنسان:هثاد

.؟الظثهرفيبشروطهتتملأنهصحيحالعقدإننقولفهل،سيارته

هيهل،بثعهاالتىالسيارةأوالأرضفهذه،الأمرنفسبماالعبرةإن:نقول

يصح.لافانهلهليستكانتفإن؟لهلي!ستأوله

فإنيملكهأنهتبينذلكبعدثميملكهلاأنهيظنوهوشيئابثعلووبثلعكس

حيث،المعاملاتيسرمنوهذا،الأمرنفسفيبماالعبرةلأن؛صحيحالعقد

الأمر.نفسفيماعلىبنيت
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وا]خمسوق11امسةالقاعرة

اقرعذرلمنلا

لمنعذرالا1:قال-والسلامالصلاةعليه-أنهحد!افيرولمجاالقاعدةهذه

الحديثا،حفاظمنجمعقالهكمالهأصلولايصحلاالحدلمجاهذالكن،أقر")1(

،الإقرارصحةفيعليهاالعلماءأجمعكثيرةأدلةعليهادلتالقاعدةهذهلكن

نأظاهرهاإنوذلكالتفصيلعلىصحتهافيينازعقدأقر"لمنعذر"لاوكلمة

له.عذرلاأنهإقرارهصفةعنالنظربصرفمقركل

منلسببيعذرالمقرينبعضبل،إطلاقهعلىليسمسثئلهفيتفصيلفيهوهذا

كلفتشملالنفىسياقفينكرةلأنها؛العمومالقاعدةهذهوظاهرالأسباب

منهيأما،إطلاقهاعلىتصحلافلهذانظرأعمومهافيإنيقالفقد،مقر

،والإجمثعوالسنةبثلكتابفثابتةالجملةحيث

علىالحدودأقامأنه-والسلامالصلاةعليه-عنهالأخبارصحتوقد

بعدسرقالذييدقطعوكذلك،والغامدية)2(ماعزأرجمكما،المقرين

.الحفثظمنجمغقالهكمالهأصلولايصحولابثطلالحديثأنالشرحفياللهحفظهالشيخذكر(1)

وأخرجه،(1ه)13/6المسجددطحكممنبثب،الأحكثمكتابدطصحيحهفيالبخارىأخرجه()2

عنه.اللهرضىهريرةأبيحديثمنكلاهما()3/1318الحدردكنابفيصحيحهفىمسلم

بريدةحديثمن(21./)هالحدودكتثبدطصحيحهفيمسلمأخرجهففدمديةالغثعلىالحدإقامتهوأما

عنه.اللهرضى
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ولاإقرارعنإلايملللاإد!)2(الحقعليهالذي)ولملل:تعالىلقوله،)1(إقراره

علىفدلإليهالإملاءنسبهذاولأجل،إقرارهبعدإلاالحقمنعليهللذييكتب

.إجماعمحلوهذامقرأمعترفثكثنأنه

فيبثب(0438)4/الحلردكنابفيسننهفيوابوداود،)5/392(مسندهفيأحمدالإمامأخرجه(1)

سننهفيمثجهوابن،السثرقتلقينباب،السثرققطعكناب()8/67سننهفيوالنسثتي،الحدفيالتلقين

المخزوقىاميةأبىعندرالىمولىالمنذر(بىطريقمنكلهمالسثرقتلقينباب،الحدودكتاب2/866()

أبىمولاهعنا"أبوالمنذر:()4/7!ها"الميزان"فيالن!بىعنهقالوابوالمنذر...ا"فذكرهبه..عنهاللهرضى

."طلحةابىبنعبداللهبنإسحاقوعنه،يعرفلاذر

شثهدللحديثجاءوقد،ضعففيهالسندبهذافالحديث،يعرفلامجهولبانهعلعهحكمهنثفالذهبى

.الاعترافذكربدونلكنبنحوهعنهاللهرضىهر-رةأبىحديثمن

والبيهقى،381(4/)المستدركفيكموالحث،331()3/سننهفيالدارفطنىهريرةابيحديثاخرحوقد

بنمحمدعنخصمفةبنيزيدأخبرنيالدراورديمحمدعبدالعزيزعنطرقثلاثمن)8/275-276(

يث:فقالوا.ث!ملهسرقبسثرقاتىاللهرسولان:بلفظعنهاللهرضىهر-رة(بيعنثوبانبنعبدالرحمن

فقطع،بهادونىثم،احسموهثم،فاقطعوهبها"اذهبوا:!اللهرسولفقال.سرلىقدهذاإناللهرسول

.."عليكاللهتاب:قال.المحهإلىتبت:فقال.اللهإلىتب:فقال.بهفاتي

بذلك.إليهإسنثدهوساقمرسلأ"خصيفهبن-فىيدعنالثوريا"ورواه:بقولهالدراقطنيأعلهوقد

عنكلاهماجريجوابنإسحاقابنطريقمن)2/69(الآثارمعانيشرحفيالطحثويرواهوكذلك

الصوإبهيجريجوابنإسحاقوابنكثلثوريارسلهمنروايةانعلىيدلوهذا..ا"بهخصيفةبن!زيد

".صدوق:)2/634(ا"الميزانا"لطالذهبيعنهقال،الحديثفيوهمحيثالدراورديروايةمناقوىوهي

منحدثوإذابشيءهوليسيهمحفظهمنحدثإذا:احمدالإمثمفال،منهاقوىغيرهالمدينةعلماءمن

.ببواطيلا"جاءحفظهمنحدثإذا:احمدوقال،فنعمكنابه

.282الآية،البقرةسورة()2
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يكونلاالإقرارسروطتوافرمعبثلشىءيقرالذيأنالمعقولجهةمنوأيضا

ويجلببهيضربشىءيقرأنيمكنولا،عليهوواجبعليهحقهوبماإلامقرأ

البيناتأقوىهوفالإقرار،عليهثثبتغيربهيطالبالذيالحقوهذاعليهالضرر

ن!فانهالإقراربخلافيعتريهامايعتريهاالبينثتتلكلأن،العلمأهلقالكما

قبله،سيئثيطلبلاوالقاضىالحاكمولهذا،يطثلبمنأوالحقعليهمننفس

بلالشهود؟أينللمدعىيقوللاالقاضيفإنشيئاإنسثنعلىإنسثنادعىفاذا

الحق.ثبتأقرفإذا،بها؟أتقرعليهللمدعىيقول

علىللغيرتبوتعنالإخبارهو:واصطلاحا،الاعترافهو:لغةوالإقرار

المقر.علىأيالمخبر

محلهوماومنها،خلافمحلهومثمنهاللإقرارشروطأالعلماءذكروقد

.اتفاق

المقرالحقيكونأنومنها،التهمةعدم،البلوغ،العقل،الإقرارشروطفمن

منوثبتعليهالذيالحقيبينأنعليهوجبمبهمبشيءأقرفلو،معلومثبه

الحق.منعليهمثيبينحتىيصحلالكن،الجملةحيث

!!
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وا]خمسوزالسادسةالقاعرة

.شيءكلفيمورثهمقامالوار!يقوم

منكثيرفيالعلماءاختلفوقد،أقسامعلىللمورثتكونالتيالحقوق

احكامهامنكثيرلكن،سبقتالتيالقواعدمنكثيرفيالشاهدهوكمامساتلها

عليها.واتفقوا،قاطبهالعلمأهلبهفالمما

حقوقاتكونوقد،عليهديوناتكونوقد،يورثهاأموالأتكونقدوالحقوق

ولهذا،شىءكلفيمورثهمقاميقومفالوارثالقذفكحدبثلميتتتعلقمعنوية

بعضقياختلفواالعلماءلأن؛سىءكلفيهايدخلظاهرهاالقاعدةهذه

هذهفيالعلماهلمنجعاختارهمااختار-اللهرحمه-والمصنف،الأشياء

ا"ومن:قولهمنها،جاءتالتيالأدلةلعمومشىءكلفيمقامهيقومأنهالقاعدة

:أقساموالحقوق،حقكلفيعثموهذا،)1(ا"لورثتهفهوهالاترك

للباقين،الحقثبتالورثةبعضعفىفإذا،الورثةلجميعتبتما:الأولا!

.القذفحدذلكمناحدهمبإسقاطيسقطولا

.؟الحدبهذاالمطالبةللورثةفهل،ماتثمإنساناقذفإنساناًأنلو:مثاد

الفراتضكتثبفيصحيحهفيومسلم،(04)8/9الفرائضكتثبفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

تركوهن،قصاؤهفعليدينوعليهتوفيا"فمن:بلفظعنهاللهرضىهريرةأبيحديثمنكلاهما)5/62(

."فلورثتههالا
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قبلالمقذوفمنالمطثلبةتشترطهل،تفصيلفيهلكنالجملةصامنثاتجاهو

الله.شثءإناتيةنقطةفيإليهنشيرسوفهذا؟تشترطلاأووفاته

معرةهذهلأن؛يستوفواأنقينللبثفإنالورتةبعضعنهتنازللوالقذففحد

فإذا،هذامنشيءيصيبهمأوالورتةفتلحقالمعرةتذهبفلالهوقذفالميتعلى

الورتةكانفاذا،يتجزأإنهنقولولاذلكلهفإنمورثهمعندفعهاأحدهمأراد

فيشريكهتنثزللأنه؛جلدةأربعينيجلدأنهأحدهمتنثزلإذانقولفلااثنين

الحد.جميعبإقامةإلاالمعرةتزوللالأنهكلهالحديقامبلالإرث

عنالتنثزلولأحدهمالاشتراكسبيلعلىالورثةلجميعثبتما:اننياف

.المالمنحصتهعنيتنثزلأنالورتةلبعضفإنيورتهالذيالمالوهوحقه

حقسقطبعضهمعفىفإذا،الاستراكعلىالورئةلجميعثبتما:انذا!

ورثهذلكبعدثممثلاقتلفإذا،تفاصيلهفيخلافعلىالقصاصوهو،الباقين

.عامعفوإلىأوديةإلىساءواإنالقصاصسقطبعضهمعقىفإذاالورثة

للباقينيوفربعضهمعفىفإذا،الاشتراكسبيلعلىثبتما:ا!اصالقسم

ماتتمذلكأشبهماأوعقارأوأرضفيسفعفإذا،الشفعةكحقتصيبهم

تورثالتيالحقوقهىهذه،يشفعواأنقينللبثفانالشفعةعنبعضهمفعفى

الميت.من

قسمين:إلىتنقسمالحقوقوهذه
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وحدالقذفكحدلهالذيكالدينوفاتهبعدفبقيحياتهفيحق:الأولى

:نوعثنلهالذيفالحد،القصاص

كالقصاصالمالكينحقوقمنأنهاأو،ماليةليستالتىالحقوق:الأولىاض

المالية.الحقوقمنليستوالقذففالقصاص،والشرطوالشفعةوالقذف

وهيإثباتهاويملكطلبهايملكفهو،المالكينحقوقمنحقوق:اظنياض

بهيملكالشفعةفحق،الشرطوحق،الشفعةكحقماليةحقوقاليستنفسهامن

عدمه.منالبيعإمضاءبهيملكالشرطوحق،إقامتهأوالشفعةعنالتنازل

حتىتثبتلاأوالإطلاقعلىمورثهمماتإذاللورثةتثبتهلالحقوقفهذه

.؟بهايطالب

وأ،فماتاخرإنساناقتلإنساناأو،قذفحدولهتوفيإنساناأنلو:مثاله

ماتأو،الشرطخيارمدةفيفماتأيامخمسةالخيارواشترطسلعةاشترى

للورثةفهل،فماتعمدأإنسانقتلهقصاصحقلهأو،القذفحديستوفولم

قدالمورثيكونأنيشترطأم؟الحقوقبهذهالمطالبةفيمورلهممقاميقومواأن

.؟بهابثلمطالبةأوصىأوبهاطثلب

فلو،المورثمنبهاالمطالبةيشترطأنهالمذهبمنالمشهوروهو:الأولىا!لى

ليستحقوقلأنهاقالوا،المطالبةحقلهمتثبتلافإنهبهايطثلبولممات

.المورثبمطالبةإلاتثبتفلاالمالكينحقوقمنولا،مالية
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لعمومبهاالمورثيطالبلمولوللورثةتثبتأنهاالأظهروهو:اننيا!ل

فهومالاترك"ومن:-والسلامالصلاةعليه-قالكماالحقإثبثتفيالأدلة

."لورثته

وهي،بثلأملاكمتعلقةثثبتةأملاكحقوق،لهاليالحقوقمن:اننياض

رهنوفيهإنسانعلىدينلهيكونأنمثل،بثلمالمتعلقةفهذه،مالاتتضمن

الآنحتىالدينيستوفولموماتللدينضامنإنسثنوفيه،إنسثنعلىودين

يثبتماتإذافهل،لهالتىالديونوهيورثهاالتيبثلأموالمتعلقةالحقوقفهذه

.؟بموتهالرهنيبطل:نقولأو؟هوكماويبقىالرهن

ويبطليثبتلاإنهنقولأو؟الضامنعلىالدينضمانيبقىماتإذاوهل

الكفيليلزمفهليأتلمإذاالكفيلوكذلك؟الوفثءالضامنيلزمولابموته

لهمنبموتتبطلولاهيكماتبقىالتوثقاتهذه:فنقول؟المكفولإحضثر

مالا،تثبتوهىعنهالموروثبثلمثلمتعلقةحقوقلأنهابهايطالبلمولو،الحق

الدينويبقىبثلرهنلهالذيالدينويبقىلهمثثبتةهى:نقوللةالحثهذهففى

لمولوالحقوقهذهتبطلفلا،بثلضمانالذيالدينوكذلك،بثلكفيللهالذي

بها.يطالب

فيهليسهذاحقوقوعليهماتفاذا،عليهحقالحقوقمن:افلياف

دينوعليهماتفمن،الحقوقتلكوإحضثرتنفيذالورثةعلىيجبلأنه؛إسكال

ماتفمن،للادميينديناأوللهديناالدينهذاكانسواءالدينهذاوفاءوجب

منهاكانإنالتركةمنيخرجواأنالورثةعلىوجمايحجولمالحجعليهوجماوقد
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قضاءبعدالثلثمنتنفيذهثيجبفانهبوصيةاوصىاو،عنهويحجيكفىسىء

تنفيذهث.يجبفإنهماليةكفارةعليهأو،عليهكثنإنالدين
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ا!خمسون4السابكةالقاعرة

أمكنهمامرادهمعلىالناطقينكلامحمليجب

وغيرها.والإقراراتوالفسوغالعقودفي

فيصريحاوأحيانا،المرادفيصريحاأحيانثيكونأنهشكلاالنثطقينكلام

وهذا،القرائنوبحسبالنيةبحسبيختلفالنثطقينوكلام،محتملوأحيانا،غيره

كلاموكذلك،الواجبهومرادهعلىحملهلكن،منهسيءإلىالإسارةسبقت

نألنثظهرظثهرعلىحملهيجوزفلا،مرادهعلىحملهيجبفإنهوتعالىسبحانهالله

العقودفيالناطقينكلامحملفيجبخلافهيريدأنهأو،يريدهلاالناطق

علىحملهايجبكلها،ذلكأشبهوما،والموصينالواقفينوكذلك،والإقرارات

عليهاضطربيردهلمالنثطقأنيظهرالذيالمطلّقالظاهرعلىحملهافمن،مراده

وتعالىسبحانهاللهوكلام،النثسكلامفيجثرفهذا،ينضبطولمالنثسكلام

.-والسلامالصلاةعليه-اللهرسولوكلام

:أقسثمعلىونياتهمومرادهمالنثطقينوكلام

الظثهرأنيعرفوأن،تامةمطابقةللفظالقصدمطابقةتظهرأن:الأولاف

إلىالأحيانبعضفييصلدرجثتيكون،وقديختلفوهذا،تقاماللقصدمطابق

سبحانهاللهكلامفيالأصلهووهذا،الشىءذلكأرادأنهواليقينالقطعدرجة

.-والسلامالصلاةعليه-اللهرسولوكلاموتعالى
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القصدوضوحكانكلماالشارعبهايتكلمالتىأعظمالأموركثنتوكلما

منفيهاوتعالىسبحانهوصفاتهاللهأسماءفيالنصوصأنتجدولهذا،وأبينأظهر

فوقهلاالذيالتاموالبيانذلكمنالغايةمعانيهاعلىالدلالةفيوالبيانالوضوح

عنإلايضللاهذهعنضلمنتجدولهذا،وصفاتهتعالىأسماتهإثباتفيبيان

البيانتضامفيغايةوأنهاالنصوصلوضوح؛باللهوالعياذضلالأومرضأوبدعة

منها.المرادفيوالبلاغةوالفصاحة

هذاترونكماربكمسترون"انكم:-والسلامالصلاةعليه-قولهذلكصن

وأنهوتعالىسبحانهرؤيتهفيالمرادأوضحمنهذا..")1(رؤيتهفيتضامونلاالقمر

يثبتهاأنيستطيعلمبطريقالرؤيةيثبتأنإنسانأرادفلو،الجنةفيالجنةأهليراه

إثباتفيمرادهيوضحسيءاللفظهذافوقفليسالطريقهذامنأوضحبطريق

إليه.قصدالذيالمعنى

القسمعكس،إليهيقصدولممعنثهيردلمالمتكلّمأنيظهرما:اثئيالقسم

:أنواعتلائةعلىوهذا،قبلهالذي

.المكرهككلام:مطلقالمقتضاهمريدأيكونلاأن:الأولىاض

بالتهديدمكرهابيتهفباعالعقودمنعقدعلىأوإقرارعلىأكرهإنسان:!اله

وهوالعقودويعقدويشترييبيعفصاربكلامفتكلمناتمإنسانأو،بالضربأو

برقمالصلاةومواضعالمسثجدكتثبفيومسلم،7()436برقمالتوحيدكتثبفيالبخاريرواه(1)

ربكمسترون*إنكم:مرفوعأولفظهعنهاللهرضيالبجليعبداللهبنجريرحديثمنكلاهما(001)2

.*رويتهفيتضثإهونلا،القمرهذاترونكط
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وأمكرهالكونهنطقبل،بهنطقماهـدلمأنهنقطعفهذا،السكرانأو،نا!تم

إمافهو،العقلمسلوبلكونهأو،عليهمغمىأوسكرانالكونهعقلهعلىمغلوبث

كالمغمىالعقلمغلوبأو،كثلناتمالعقلمحجوبأوكالمجنونالعقلمسلوب

-معتبرةغيرتصرفاتهمكلهمفهؤلاء،عليه

ظثهرولهاابألغاريأتىالذيالملغزكالموريلخلافهمريدأتكونأن:انفىاض

خلافه.يريدالأمربثطنفيلكنه

موجودأليسأنهظاهرهفهذا،لا:قال؟فلانعندكهل:سئئلإنسثن:مثثل

ليسأوءأمامهموجودأليسأنهقصدبلذلكيقصدلملكنه،البيتفيعنده

الأمر.ظاهرخلافيريدفهذا،المجلسفيموجودأليسأو،يحانبهموجودأ

فيهوقعالذيهوالنوعوهذا،غيرهويحتملالمرادفيظاهرهوما:اولثاس

.؟القصديعتبرأمالظثهريعتبرفهل،الخلاف

أسياءفيجثروهذاالشرعأدلةهذاوعلى،القصديعتبرأنهوالصحيح

علىأجلإلىريثلألفبمائةسيارةبثعمنالعينةعقدفي:مثاله،كثيرة

بيعأنهظثهرهفهذا،إليهدفعهاتم،ريثلألفبثمانينمنهاستراهاثم،إنسان

قيل،وكما،مستعارةالسيارةفإنوإلا،بدراهمدراهمقصدواالباطنفيلكنه

بينهمابدراهمدراهم:عباسابنقالكما،مقصودأوليسغيرهفيمعناهحرف

فهولخيرهمحتملاكانوإن،معتبرالظثهرهذاإن:قالالعلماهلفبعض،حريرة
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وإن،-اللهرحمه-الشافعيمذهبهوكماصحيخبيعوأنه،المرادفيظثهر

بمقتضىالعقديصححلكن،ياتفونفهمللّرباقثصدينكثنواإنيقولكثن

والصحة.السلامةالمسلمينعقودمنالظاهرلأن،الظاهر

في-والسلامالصلاةعليه-عنهنهىولهذا؛إبطثلهيجبأنهالصوابلكن

ربا.كونهفيالنصوصعمومفيداخلوهوعنهما)1(،اللهرضيعمرابنحد!ا

كماصحيحإسنثدوهورباحأبىبنعطثءعنالأعمشطريقمن)2/28(مسندهفيأحمدالإمام(أخرجه1)

ساكر.الشيخالمسندعلىشيةالحثفيالمحققذلكإلىأشثر

طريقمنالعينةعنالنهىفيبثبالبيوعكتابفي)9/3445(المعبودعونمعسننهفيأبوداودوأخرجه

."..فذكرهبهعنهمااللهرضىعمرابنعنحدثهنثفعاأنحدثهالخراسثنىعطثءأنالخراسانىعبدالرحمنأبى

ابوعبدالرحمنأسيدبنإسحاقاسنادها"في:)3317(السننتهذيبفيالمنذريفيهقالالسندوهذا

.اهـ.ا"لمقثوفيه،الخراسانىءعطث:ايضثوفيه،بحديثهيحتجلاالخراسانى

به.يشتغللا:أبوحاتتمعنهقالهذاأسيدبنوإسحاق

."الحديثجائزوهووالليثأيوببنيحمىعنهحدث.اقلت:(1/184)الميزانفيالذهبىقال

.بأسبهليس:النسثئىعنهقالالخراسانىءعطثواما

.الضعفاء::فيالبخارياوذكره،بهبأسلا:أبوحاتتموقال.ثقه:وغيرهموالعجليويحمىأحمدوقال

اللهرضيعمرابنعنأرباحأبىبنعطثءعنالأعمشطريقمنالمسندفيأحمدعندالتيالروايةوأما

الذيالحديثإسنثدأنا"وعندي:بقوله(12)3/التلخيصفيحجرابنفظالحثعلعهاتكفمالروايةفهذهعنهما

ينكروأمدلسالأعمشلأن؛صحيحايكونأنثقاترجالهكونمنيلزملالأنهمعلولالقطثنابنصححه

بيننثفعبإسقاطالتسويةتدليسفيهفيكونالخراسانىعطثءهويكونأنتحتملوعطثء،عطثءعنسماعه

اهـ..المشهور::وهوالأولالإسنثدإلىالحديثفرجععمروابنءعطث

فقثلالشواهدبعضللحديث،العونمع)9/335(السننتهذيبلط-اللهرحمه-القيمابنذكروقد

فدخلت-عثتشةعلىدخلتأنها:امرأتهعنالسبيعيإسحاقأبىحديثبالبثا"وفي:ذلكفياللهرحمه
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نكاحأنهالظثهرفيالعقدوجرى،ليحلهاامرأةتزوجالذيالمحللايضاومثله

الظاهريعتبرفهل،ذلكقبلاتفقوابليحلهاانالعقدفييشترطواولم،صحيح

.؟والقصدالباطنيعتبرأم؟الظثهرفيبشروطهتتمالعقدأنوهو

تقطعويكاد،النصوصعليهدلتالذيهووهذا،القصديعتبرانهوالصحيح

أنهمسعودابنحديثمنهاهذافيللأدلةالمحللنكاحالصحابةأبطلولذلك،به

.لها")2(والمحفلالمحللاله"لعن:قال-والسلامالصلاةعليه-

ابتعتهوإنيدرهمبثماتنائةأرقمبنزيدمنغلامابعتإني،المؤمنينأميث:فقالتأرقمبنزيدولدمعها=

قداللهرسولمعجهادهأنزيدأأخبرني،شريتوبئسما،اشتريتبئسما:عاتشةلهثفقالتنقدأبستماتهمنه

.ا"يتوبأنإلابطل

لو:وقالإسحافأبىامرأةبحالبثلجهالةوأعلهالشثفعىوذكرهوالدارقطىالبيهقىرواهالحديثهذا

بنوزيدعائشةعنهذامثليثبتولا:قالثم،معلومغيرأجللأنه؛العطاءإلىبيعأعليهاعابتفإلناثبت

حلالأ.شاهمثإلايبيعلاأرقم

محمد".أممععاثشةعلىدخلتا"أنهثأنفعبنتالعاليةأمهعنإسحثقأبيبنيونسورواه:البيهقيقال

زوجهاأبوإسحاف:ثبتثنثقتانالعالعةعنرواهقدلأنه؛بمثلهوتحتجحسنالحديثهذا:غيرهوقال

ومنالقصةفيهضبطتممثهذاإنثمذلكبمئلالراويعنترتفعوالجهالة،جرحفيهايعلمولمابنهاويونس

اهـ.."محفوظفثلحديث،همامنوهماوابنهازوجهاصدقهاوقد،عاثشةعلىمعهادخل

إحلال:بثب،الطلاقكتثبفيسننهفيوالنسثتي،(4ها45-10/)مسندهفيأحمدالإمامأخرجه()2

المحفلفيجثءمابثب،حالنكثكتثبفيجامعهلطوالترمذي،(1)6/94التغليظمنفيهومثثلاتاالمطلقة

رضىمسعودبنعبداللهعنشرحبيلبنهزيلعنقيسأبىعنسفيانطريقمنكلهم)2/492(لهوالمحفل

.و!صه..ولعنهالله

.ا"صحيححسنحديثا"هذا:سيثقهعقبالترمذيوقال
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قصودلهاالتيالعقودساترفيوهكذا،القصدعلىحملهيجبفلذلك

الله،رحمهالقيمابنالعلامةهذافصلوقد،محميرةأسياءفيجثروهذا،خثصة

العلملطالبينبغىمهمهأمثلةذكروقد،حسنثبسطثوبسطهالتقسيمهذاوذكر

الثالث.المجلد-الموقعينإعلامفيهذاوذكر،مراجحتها
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وا]خمس!نالثامنةالقاعرة

وعدما.وجوداعلتةبدورمعلحكما

،استطرادأهناالمؤلفوذكرها،أصوليةقواعدهىيتلوهاوماالقاعدةهذه

القاعدةوهذه،أصوليةبقواعدالقواعدهذهيختمأن-اللهرحمه-أرادفكأنه

مسالكلهافالعلة،بالدورانعنهايعبرونلكنالعلةمسالكفيالعلمأهليذكرها

والعكس.الطردويسمونهاالدورانأيضثومنها،والمناسبةوالنصالإجمثعمنها

وعدما.وجوداوصفعلىالحكمترتبماهي:العلة

تكونرقد،الحكمانتفىالعلةانتفتوكلما،الحكموجدالعلةوجدتفكلما

هذاولأجل،فيهاالمناسبةتظهرلاقدأو،واضحةغيرتكونوقد،واضحةالعلة

المناسبةكثنتإذاأما،تظهرلاوقدالمناسبةتظهرقدلأنه؛بالدورانيعللونها

كثنتفاذا،أقوىفهوالمناسبالوصفزيادةمعبالعلةتعليلفهوظثهرة

لضاماالعلةتظهرلمإذاأما،وألتمأقوىبهاالحكمربطكانللحكممنثسبةالعلة

انتفاءمعوانتفائهاالحكممعثبوتهاأي،والثبوتالانتفاءجهةمنعقلناهالكن

تعليلاهذاوكثن،للشرعمقصودأنهعقلناعلتهمعالحكمدارفكلما،الحكم

المناسبة.تظهرلموإن،انتفائهامعوانتفائه،وجودهمعوجودهاجهةمنللحكم

بها:التط!يليصحانلأجلكثيرةفموابطالعلماءدكروقد

لامنضبطةغيرالعلةكانتفلو،منضبطاظثهرأوصفاالعلةتكونأنمنها
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شرعكلماالسفروجدفكلما،السفرعلتهالصلاةقصرمثلاذلكمن،بهانعلل

فإنهرمضانفيالقطركذلك،القصرانتقىكلماالسفرانتفىوكلما،القصر

المرضوجدوإذا،الفطرسرعكلماالسفروجدفكلما،السفرمنهالعلليشرع

كلماأنهالأصللكن،مرضهذاوهلسقرهذاهليختلفلكن،الفطرشرع

بل،خفيةوليستتختلفلامنضبطةعلتهفثلسقر،جثتزأالفطركانسقروجد

بعضفييختلفونلكن،العلمأهلذكرهاالقاعدةفهذه،وواضحظاهروصفهو

فىللنظرفيحتاجالحكميوجدولاالعلةتوجدفقد،أحيثناالحكملانتفاءمسائلها

مطلقاالحكمأثبتوبعضهم،العلمأهلذكرهاأخرىمسائلفهذه،الانخرامسبب

ذلك.غيرإلىسرطأولمانعالحكموجودعدمسببكانإذا

العلةعنالحكمتخلفلأن؛بطلانهاعلىيدلهذافإنسببلغيركانإذااما

صحتها.وعدمبطلانهاعلىيدلمماسبببدونالوصفوعن

تحيطواسعةعظيمةقاعدةا"وهي:قثلالشرحفي-اللهرحمه-المصنفوذكر

الأمرسببفيالشرعيةالحكمةهيالحكموعلة،الشرعيةبالأحكامتحيطتكثدأو

وتعالى.سبحانهالحكمةله،حكيمسبحانهوالله،الإباحةأوعنهالنهىأو

الأمرهيفثلحكمة،العلةغيرأنهاالأصولعلماءذكرهاالتيالحكمةوهذه

الوصففهيالعلةأما،لعقللاوقدلعقلوقد،الحكمسرعأجلهمنالذي

لاعللهاعلىتعلقفالأحكام،الحكمعندهوجدوجدكلماالذيالمنضبطالظثهر

دله،فثلحمدلناظهرتفإن،تظهرلاوقدلناتظهرقدالحكملأن؛أحكامهاعلى
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تكونقدالعلةأنوذلك،إليهأشرنثأنسبقوهذا،بثلأمرسلمنثتظهرلموإن

لناتظهرلموإن،للحكمنسلمهذافلأجلمناسبتهتظهرلاأمرأتكونوقدظاهرة

العلة،غيراخرشيئاالحكمةتكونوقد،والحكمةهيتتفققدفثلعلة،الحكمة

لاإنهقالمنمنهم.؟يعلللاأوبثلحكمةيعللهلالعلماءاختلفهذاولأجل

منضبطةكاشاإذاإنهاقالمنومنهم،بهايعللإنهقالمنومنه،بالحكمةيعلل

تجدولهذا،الأصوليينأقوالمنالأصحهووهذا،بهاعللمنتشرةوغيرخفيةغير

ووضوحها.العلةظهورعلىبناءالمساتلفيالأقوالبعضيختارقدالفقيه

مأقطعيةتكونالعلةهل:البابهذافي-أيضث-العلمأهليذكرهوممث

.؟ظنية

الحكمكانكلمالكن،ظنيةالحكمعلىالعلةدلالةأنعلىالعلماءأكثر

العلةكانتفاذا،القطعإلىينتهيحتىرجحاناكثركاشاكلماللعلةمناسبا

فهوالعقلخامرماكلالخمرتحريمفمثلا،بهامقطوعالعلةبأننقطعمناسبة

مسكر.

مسكر.كلتحريمفيظاهرةمناسبةفهووغطاهالعقلخامربماالتحريمفتعليق
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وا]خمسوقالتاسكةالقاعرة

.العمومتفيدأوالسرطاوالاستفهامالنفيبعدكاثتإداالنكرة

لا:فنقولأحد؟يوجدهل:فنسال،العمومتفيدالنفىسياقفينكرةفكل

منكلعموم،العموميفيدا!الهذهفيفإنه،قائماأحدماأو،موجودأأحد

وأالنكرةنفسالأداةباشرتسواء،قائماأوموجودأليسوأنه،عنهسئلكان

هذه:أحدا"قاما"ما،النكرةباشرتهذه:قام"أحد"اما،معمولهاباشرت

ا"قام".هوالنثقيةلاخبرمنالعامللأن،معمولهاباشرت

إلأاللهحرمالتيالنفستقتلوا)ولا:تعثلىقال،النهىبعدالنكرةوكذلك

وكذلك،بثلحقإلانفسأيقتليجوزفلا،النكرةمعنىفيوالفعلبثلحق!)1(

الزنا.قربانعنالنهي

قالكماللعموم-أيضا-فإنهاالاستفهامسياقفيكاشاإذاالنكرةوكذلك

ذلكأشبهوما،؟أحدأرأيتهل:قولكوكألك،!)2(سميثلهتعلم)هل:تعالى

.العموميفيدفإنه

،")3(قلنفسهصثلحاءمل:)منتعثلىقالكماالشرطسياقفيالنكرةكذلك

.33الآية،الاسراءسورة(1)

.65الآية،مريمسورة)2(

.46الآية،فصلتسورة)3(
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.العمومتفيدكلهاأدلةفهذه،جائزةفأعطهفازمن:القائلوقول

ودلالتهاالعمومفيقوتهافتختلف،العمومعلىدلالتهافيالعلماءاختلفوقد

.العمومفيظاهرةأنهاأو،بالعمومالقطععلى
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السقونالقاع!ة

المضافوالمفرد،و)ال(،و)مقى(،و)اي(و)ما(،)من(

.العمومعكمن!واحدولبدل

عمومها،علىالإجاعيحكيمنومنهم،عامةفهىشرطيةكثنتإنف)من(

يجعلالفهيتق)ومن:تعالىوقال،حسئبه!)1(فهوالفهعلىيتوكل)ومن:تعالىقال

سبحانهاللهفإنمتقوكل،ح!سيبهفاللهمتوكلفكل،عامةفهذه)2(مخرجث!له

مخرجا.لهيجعلوتعالى

رحمةمنيقنط)ومن:تعالمماقالكماعامةفإنهااستفهاميةكث!ماإذاوكذلك

لون!)3(.الضثإلأربه

يستمعهن)ومنهم:تعالىقثلكماعامةفإنهاموصولةكانتإذاكذلك

!)4(.إليك

تقدموا:)وهاتعالىكقولهللعمومتكونفإنهاشرطيةكثنتإذامافيكذلك

فانيقدمخيركلفإن،العمومتفيدفهذه،(!)اللهعندتجدوهخيرمنلأنفسكم

عليه.عبدهيجثزيوتعالىسبحانهالله

،الطلاقسورة(1)

،الطلاقسورة()2

الحجر،سورة)3(

،الأنعامسورة()4

ا،البقرةسورة()5

:3.الآية

.2:الاية

.65:لايةا

.25:الآية

:011.لآية
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.مودى!)1(يابيمينكثلك)وها:تعالىقولهمثلاستفهاميةكثنتاذاوكذلك

ثو!:)إثكمتعالىكقولهالعمومتفيدفإنهاموصولةكثنتإذاوكذلك

الصلاةعليه-قولهوفي،واردون!)2(للاألتمجهنمحصبالفهدونهنتعبدون

منفالأدلة!أخذتالذيدمنيدؤ!يه")3(حتىاخذتهااليد"على:-والسلام

درجثتها،تختلفأنهاسكلالكن،العمومتفيدأنهاعلىتدلوالسنةالكتثب

كثنتإذاأو،استفهاميةكونهامنالعمومفيأقوىفهيسرطيةكثنتفإذا

ا؟!:)تعالىكقولهالعمومتفيدفإنهشرطيةكثنتإذاوكذلك،موصولة

تدعو!)4(.

،(بعرشها!)يثثينى)؟تكم:تعالىقولهفيكمااستفهاميةكثنتإذاوكذلك

تقممتىأو،اذهبتذهبمتى:لإنسثنمثلافنقول،مبهملزمثن()متىكذلك

.العمومتفيدفإنهاأقم

فإنهامفردأمجمععلىدخلتكثنتسواءعهديةغيركثنتإذا()الوكذلك

.العمومتفيد

.17:الآية،طهصورة(1)

.17:الآية،طهصوره()2

.143-144:صتخريجهسبق)3(

.011:الآية،الإسراءصوره()4

.38الآ!ة،النملصوره()5
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تحصوها!)1(لاالهنعمةتعدوا:)وإنتعالىقالكماالمضثفالمفردوكذلك

وتعالى.سبحثنهنعمهمننعمةأيفيشمل

فإنه،ولدكأدب:مثلافنقولضميرإلىأوظاهراسمإلىمضافةكانتوسواء

الضمير.إلىباضافتهاأولادهجميعيشمل

أعلم.والله،-اللهرحمه-القواعدمنإليهأشارماجلةهذه

أجمعين.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى

-32:الآية!،إبراهيمسوره(1)كا

؟8!2



إلنبويةيث5أ!حافيربى

ث!ييثي



.



النبويةيث5ا!حافيردترأ

العديث

سنةعشرةخمسوعمرهعنهمااللهرضىعمرابن!اجثز

إتممنكمنإلم!الأمانةاد

بامرامرتكمإذا

سنينتسعالجاريةبلغتإذا

يقروكملمبأقواممررلتمإذا

سافراوالعبدمرضإذا

متهاصثنهاإذ

مديةوالغثكماعزالمقرينعلىالحدود!أقام

بينة؟الك

بينهميقرعان!أمر

..النومارادإذاالجنب!امر

..الركوبيستيملاابيإن

السمحةالحنفيةالدينأحبإن

خلفنابالمدينةأقواماإن

فهووإلاصثحبهثجثءإن

أيسرهدينكمخيرإن

بينهمافأقرععينفياختصمارجلينان

!هالنبييخدمأنعليهواشترطتلهامملوكااعتقتسفينةان

مالهوثعطراخذوهاإتا

بطعاموطعام،بإناءإنثء

192

لصفعة

78

243

77

126

267

701

185

95

57

191

164

184

235

912

016



ربكمسترونإنكم

بالنيثتالأعمالإلضث

تراضعنالبيعإلضث

النسيئةفيالرباإلضا

الأخلاقمكارملأتقمبعثتإنما

بالبيتالطوافجعلإلضث

الأنبياءومثلمثلىإنما

نسائهبيناقرعسفرأارادإذا!نهأنه

رباعيافقضىبكرأاستلفأنه

والشاهدباليمينقضىأنه

الصلاة:قال؟أفضلالأعمالأي

أعظم؟الذنبأي

أفضل؟العملاي

سلسلةالشعبمكاناتخذ

المدعيعلىالبينة

يحتسبهاأهلهعلىينفقالرجل

المسلمينلعضجاتزالصلح

ئعالبثقولهالقول

والكلأروالنثءالما:ثلاث!قيءسركثمالمسلمون

الحجروللعاهرللفراشالولد

مضمويةعثريةبل

الشطرضعانهالمالصثحبلأإلى!شصر!الرسولجعل

لا-29

276

62

122

39

23

07

24

183

157

34

31

92

148

66

168

213

018

991

142

017



واعتمرابيكعنحج

بالمكارهالجنةحفت

بالضمانالخرا!

وولدكأنتيكفيكماخذي

صدقتهتعجيلفيللعباس!هرخص

المسجدمنوخرجثلاتاسلم

يمينهاوشاهداك

قاتماًصل

تؤديهحتىأخذتمااليدعلى

يقترعاانفأمرهما

بالصلح!فأضماربيدرأأعظمهمعلىفدار

الرباروفذلكم

الحقلطالبباليمينقضى

إقرارهبعدالسارقيد!قطع

قريظة-بنيأي-مازرهمعنيكشفكان

باطلفهواللهكتثبلطليسسرروكل

لهآدمبنعملكل

نصلفيإلاسبقلا

ضرارولاضررلا

اقرلمنعذرلا

احتلامبعديتملا

أحدثإذااحدكمصلاةاللهيقبللا

صوتاًيسمعحتىينصرفلا

392

56

27

13

221

248

601

52

143

184

171

27

701

268

97

175

64

166

13

367

76

218

17





المو!ولمحاتفيرللع

يح!ث!ث!





الم!ولمحاتف!رلترلم

ولا،اوراجحةخالصةمصلحتهبمايامرإلالاالشارع:الأولىالقاعدة

........-...-.......راجحةاوخالصةمفسدتهعماالاينهى

بهإلاالواجبيتملافما،المقاصدأحكاملهاالوسائل:الثانيةالقاعده

الحرام،وطرقمسنونفهوبهإلاالمسنونيتملا،ومافهوواجب

الأعمالعليهاويتفرع،مباحالمباحووسيلةلهاتابعةوالمكروهات

ولا،العجزمعواجبفلا،بالاستطاعةيتعلقالوجوب:الرابعةالقاعدة

أصلين:علىمبنيةالشريعة:الخامسةالقاعدة

.-.-....،!اللّهلرسولالمتايعة2-للّه.خلامر،لإا-ا

ماإلامنهايشرعفلا،الحظرالعباداتفيا!ذصلى:السادسةالقاعدة

يحرئمفلا،الاباحهالعاداتفيوا!صل،!ورسولهاللّهشرعه

،العباداتلوجوبشرطوالعقل،البلغوهوالتكليف:السابعةالقاعدة

لصحةويسترُط،والعمرةالحجإلالصعحتهاشرطوالتمييز

والملك.والرشدالتكليفالتبرعولصحة،والرشدالتكليفالتصرف

وجودبامرينإلاتتملاوالفروعيةالاضوليةالاخكام:الثامنةالقاعدة

بهالشارعحكمحكمكلفيإليهيرجعوالعادةالعرف:التاسعةالقاعدة

جميعأتكرفيمنعلىواليمين،المدّعيعلىالبينة:الحاشرةالقاعدة

وغيرهالحقوقوالدعاوىا

يحدّهولم

الموانعءوانتفالشروطا

ورسوله!اللّهحرمهما!لا

لهاتابعةومكملاتها

التيسيرتجلبالمشقة:الثاليةالقاعدة

المقدمة:

.الضرورةمعحرام



لاواليقين،كانماعلىكانمابقاءالاصل:عشرةالحاديةالقاعدة

والتبرعاتالمعاوضاتعقودفيالتراضيمنلابد:عشرةالثانيةالقاعدة

......................................................الاختياريةوالفسوخ

والناسي.والجاهلالمتعمدفيهيستويالإتلاف:عشرهالثالثةالقاعدة

اويتعدلماذامضمونغيرالامينيدفيالتلف:عشرةالرابعةالقاعدة

علىترتبمايقالاو،مطلقامضمونالظالميدوفي،يفرط

بالعكس.والعكس،مضمونغيرفهوفيهالماذون

ضرار.ولاضررلا:عشرةالخامسةالقاعدة

.مسنونوالفضل،شيءكلفيواجبالعدل:عشرهالسادسةالقاعدة

.بحرمانهعوقب،أوانهقبلشيئاتعجلمن:عشرةالسابعةالقاعدة

بقيمتهاوالمتقؤمات،بمتلهاالمثلياتتضمن:عشرةالثامنةالقاعدة

القيمة.الىرجعتعذرالمسمىاذا:عشرةالتاسعةالقاعدة

كالمعدومجعل،الحقلهمنتعذرمعرفةاذا:العشرونالقاعدة

.والمغالباتالمماوضاتفيمحزمالغرروالميسر:والعشرونالحاديةالقاعدة

احلصلحاالا،المسلمينبينجائزالصلح:والعشرونالثانيةالقاعدة

حلالاحرماو،حراما

احلشرطاالا،شروطهمعلىالمسلمون:والعشرونالثالثةالقاعدة

....حلالاحرماو،حرامأ

.غيرهمنبهاأحقفهوالمباحاتالىسبقمن:والعشرونالرابعةالقاعدة

مميزولاالتزاحمعندالقرعةيستعمل:والعشرونالخامسةالقاعدة

.وجهلناهلاحدهماالشيءأنعلمنااذااولاحدهما

ماالتلفاوالتصرففيالامناءقوليقبل:والعشرونالسادسةالقاعدة

............العادةيخالفلم

فعلومن،بفعلهالايبرألمالمامورتركمن:والعشرونالسابعةالقاعدة

.شيءيلزمهولامعذورفهونسيانأوبجهلمعذوروهوالمحظور

بالشكيزول



منهتعذرالمبدلاذاالمندلمكانالبدليقوم:والفشرونالثامنةالقاعدة

اووصفمنبملحقاتهاللفظتقييديجب:والعشرونالتاسعةالقاعده

........................................القيودمنعيرهااواستنناءاوسرط

زيادتهافييشتركونالاملاكفيالشركاء:الثلاثونالقاعدة

المصاريفوتقسط،اللازمالتعميرفيويشتركون،ونقصانها

........يتساوونمنهملكلبمقدارماالجهلومع،ملهـهمبحسب

اسبابها.تفاوتبحسبالاحكامتتبعضقد:والثلاثونالحاديةالقاعدة

عليه؟الرجوعبنيلاواجبأغيرهعناذىمن:والثلاثونالثانيةالقاعدة

......................................................................................................فلاوإلارجع

قيقدم،منهاالأعلىقدمالمصالحتزاحمتإذا:والثلاثونالثالثةالقاعده

وإذا،المرجوحعلىالافرينمنوالراجح،المستحبعلىالواجب

-............منهاالاخفقدممنهاواحدالىواضطرالمفاسدتزاحمت

كانفإنفاكثرشيئينبينالعبدخيراذا:والثلاثونالرابعةالقاعدة

وان،واختيارهشهوتهالىيرجعتخييرفهولمصلحتهالتخيير

..................الاجتهادفيهيلزمهنخييركهوالغيرلمصلحةحان

عليهضعفلموجبالعقويةعنهسقطتمن:والثلاثونالخامسةالقاعدة

الضمان

كانوان،ضمنهبهلينتفعشيناًاتلفمن:والثلاثونالسادسةالقاعدة

..............................................عليهضمانفلالمضرته

متعلقاتمنشيءفيالمتعاملاناختلفإذا:والثلاثونالسابعةالقاعدة

.....................................دليلااقواهمايرجحالمعاملة

الىاو،العبادةنفسالىالتحريمعاداذا:والثلاثونالثامنةالقاعده

وكذلك،تفسدلمأمرخارجإلىعادواذا،فسدتشرطها

شرطها:الىاوالعبادةنفسالىالتحريمفرجوع،المعاوضات

....................ارحانهامنركناوماهيتهااوذاتهاالىإما

،الوجوبسببعلىالعبادةتقديميجوزلا:والثلاثونالتاسعةالقاعدة

221وتحققهالوجوبشرطوقبلالسببوجودبعدويجوزتقديمها



وعجزبعضقدرعلىفإن،كلهبهالمامورفعليجب:الأربعونالقاعدة

..............................قدرعليهمافعلباقيهعن

تداخلتواحدجنسمنعبادتاناجتمعتاذا:والاربعونالحاديةالقاعدة

...واحداالمقصودحانإذاواحدبفعلعنهماواكتفيافعالها

المنتقلةالعينفيالمعلومةالمنافعاستثناء:والاربعونالثانيةالقاعدة

المعلومةالمدةاستثناءيجوزالتبرعاتوفي،جايزبمعاوضة

والمجهولة

فيقولهيقبللمنفسهلحظالعينقبضمن:والاريعونالثالثةالقاعدة

قبلمالكهالحظقبضهافان،ببينةإلاالرد

عليه.لهجعلمالهوجب،عليهماأذىإذا:والاربعونالرابعةالقاعدة

يعتبرُلافسخاوعقدفيرضاهيعتبرلامن:والاربعونالخامسةالقاعدة

..................................................................علمه

الحقسببوكانالغيرُعلىالحقلهمن:والاربعونالسادسةالقاعدة

تعذراستئذانه،اوامتنعإذاحقهبقدرمالهمنالاخذفلهظاهرا

.................................ذلكلهفليسخفياًالسببكانوان

.بالشرعبالواجبيلحقبالنذرالواجب:والاريعونالسابعةالقاعدة

معبعضعلىبعضهينبنيالواحدالفعل:والاريعونالتامنةالقاعدة

.المعتادالاتصال

فاضلامالايعدلاللانسانالاصليةالحوائج:والاربعونالتاسعةالقاعدة

................استقلالايثبتلاماتبعاًيثبت:الخمسونالقاعدة

والتبرُعاتللعقودلدواعيواالاسباب:والخمسونالحاديةالقاعدة

......................................................معنبرُه

.........الاصلعلىقدمتالقرُائنقويتاذا:والخمسونالثانيةالقاعدة

وان،عليهبنيمابطلالعقدفسادتبينإذا:والخمسونالثالثةالقاعدة

...الفسخقبلالطارئةالعقودتبطللماختيارياًفسخافسخ

......الامرنفسفيبماالمعاملاتفيالعبرة:والخمسونالرابعةالقاعدة



..-....................اقرلمنعذرلا:والخمسونالخامسةالقاعده

.....شيءكلفيمورثهمقامالوارثيقوم:والخمسونالسادسةالقاعدة

مرادهمعلىالناطقينكلامحمليجب:والخمسونالسابعةالقاعدة

.............وغيرهاوالإقراراتوالفسوخالعقودفيامكنمهما

..........وعدماًوجودأعلتهمعيدورالحكم:والخمسونالتامنةالقاعدة

اوالاستفهاماوالنفيبعدكانتإذاالنكرُة:والخمسونالتاسعةالقاعدة

...........العمومتقيدالشرط

المضافوالمفرد،و)ال(،و)متى(،و)اي(و)ما(،)مّن(:الستونالقاعدة

...................العمومعلىمنهاواحدحليدل

......النبويةالاحاديثفهرس

..........الموضوعاتفهرس

103

267

275

281

284

286

928

592





ركل

11

12

13

14

15

16

17

18

91

21

22

اصداراتانمة

الكتات!منوان

الخامسة()الطبعةالمصورالحح

لأخبارانقدفيالاستبصار

مسلمالإمامبهااصتشهدالتيالأحاديث

المجمو3الطلاقفيالمشر!3الحكم

القبورعلىالبناء

حاتمابيلابنالعللحتابفيثوائد

والو!بالنبيالتوسلحكلفيالجليالقول

النجومعلمفيالقول

ونصرهالقبوريةنقضفيالمفيد"لمجمو3

"لتوحيد

واهلهالكلامذنمفياحاديث

السنلااهلعندالشفاعة

1/2الاخكامباحاديثالإلمامشرح

التقريبسرحفياللبيبتحفة

علىو"لردالاستغالةكتابتلخيص

لأخنائيا

)3تا(الرياضياتالميسرفيالسبيل

عليهاحكمالتىوالايارالاخاديث

كتبهفيالنوويالإمام

الحديثمصطلحفيمقدمة

الحنبليةالاخكامفيالجليةالانجوبلا

الزهد

الصغيرالجامع

الانبانيمقالات

المرامبلغ

والتوزيعلينثمرداراطيع!ت

لمعققاالمؤلفص!ا

لسعيدالعزيزاعبد.د

الشنقيطيسيدالمعلمييحيىعبدالرحمن

الموسىمحمدالمعلمىيحيىعبدالرحمن

المطيريحاحمالمعلمييحيىعبد"لرحمن

المطيريحاحم"لمعلمييحيىعبدالرحمن

البخاردعبدالرزاقالمعلمىيحيىعبدالرحمن

السعيديوسفد.حسينخضرمحمد

السعيديوسف.دالبغداديالخطيب

الخمنسمحمدد.

المقرئابوالفضل

ناصرالجديعد.

العيددقيقابن

العيددقيقابن

تيمنةابنالإسلامشيخ

محمودزهرا

لسلامةاناصر.د

بدرانبنعبدالقادر

القدوميموسى

الران!ابوحاتم

الحنبليابويمنى

طالبنورالدين

حجرالعسقللانيابن

لجديعاناصر.د

لسعيدالعزيزعبدا.د

شاهينصبري

طالبنورالدين

طالبنورالدين

محمودمنذر

ناصرالسلامة.د

الزهيرُيسمير

لقليد

غلاف

غلاف

غلاف

مجللى

غلاف

غلاف

غلاف

مجلد

مجلد

مجلد

مجللى

مجلد

غلاف

غلاف

غلاف

غلاف

غلاف

غلاف

مجلد
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	ثالثا: الأشباه والنظانر هل هي مختلفة، أو معناها واحد؟������������������������������������������������������������
	رابعا: القواعد الأصولية والقواعد الفقهية�����������������������������������������������
	خامسا: كيف تصاغ القواعد الفقهية��������������������������������������
	سادسا: كم عدد القواعد؟�����������������������������
	سابعا: القاعدة هل يحتج بها أو لا يحتج بها؟�������������������������������������������������
	ثامنا: إذا خالف الحاكم أو القاضي القاعدة، هل يقبل حكمة أو لا يقبل؟�������������������������������������������������������������������������

	القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثانية: الوسائل لما أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها الأعمال ومكملاتها تابعة لها������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير�������������������������������������������
	القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة���������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين: 1 - الإخلاص لله 2 - المتابحة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ، والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده��������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة العاشرة: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها���������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الحادية عشر: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك�������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثانية عشر: لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثالثة عشر: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي���������������������������������������������������������������������
	القاعدة الرابعة عشر: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الخامسة عشر: لا ضرر ولا ضرار�������������������������������������������
	القاعدة السادسة عشر: العدل واجب في كل شي، والفضل مسنون�������������������������������������������������������������
	القاعدة السابعة عشر: من تعجل شيئا قبل أوانه، عوقب بحرمانه����������������������������������������������������������������
	القاعدة الثامنة عشر: تضمن المثليات بمثلها، والمتقومات بقيمتها��������������������������������������������������������������������
	القاعدة التاسعة عشر: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة����������������������������������������������������������
	القاعدة العشرون: إذا تعذر معرفة من له الحق، جعل كالمعدوم���������������������������������������������������������������
	القاعدة الحادية العشرون: الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات��������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثانية والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثالثة والعشرون: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا��������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الرابعة والعشرون: ما سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الخامسة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة السادسة والعشرون: يقبل قول الأمناء في التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة���������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة السابعة والعشرون: من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور ولا يلزمه شئ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثامنة والعشرون: يقوم البدل مكان المبدل إذا تعذر المبدل منه���������������������������������������������������������������������������
	القاعدة التاسعة والعشرون: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود�����������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثلاثون: الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتقسط المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الحادية والثلاثون: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها���������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثانية والثلاثون: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه: رجع وإلا فلا�������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الراجح على المستحب، والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الرابعة والثلاثون: إذا خير العبد بين شينين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وان كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الخامسة والثلاثون: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان���������������������������������������������������������������������������
	القاعدة السادسة والثلاثون: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه�������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة السابعة والثلاثون: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا����������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثامنة والثلاثون: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاوضات، فرجوع التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها: إما إلى ذاتها أو ماهيتها أو ركن من أركانها����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعض وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه����������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالها واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثالثة والأربعون: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإن قبضها لحظ مالكها قبل����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه، وجب له ما جعل له عليه������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الخامسة والأربعون: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة السادسة والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة السابعة والأربعون: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع�������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثامنة والأربعون: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة التاسعة والأربعون: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا���������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الخمسون: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا�����������������������������������������������������
	القاعدة الحادية والخمسون: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة�������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثانية والخمسون: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل����������������������������������������������������������������
	القاعدة الثالثة والخمسون: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخ اختياريا لم تبطل العقود الطارنة قبل الفسخ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الرابعة والخمسون: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر���������������������������������������������������������������������
	القاعدة الخامسة والخمسون: لا عذر لمن أقر�����������������������������������������������
	القاعدة السادسة والخمسون: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء�����������������������������������������������������������������
	القاعدة السابعة والخمسون: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الثامنة والخمسون: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما���������������������������������������������������������������
	القاعدة التاسعة والخمسون: النكرة إذا كانت بعد النفي أو الاستفهام أوالشرط تفيد العموم�������������������������������������������������������������������������������������������
	القاعدة الستون: (من)، و (ما) و (أي)، و (متى)، و (ال)، والمفرد المضاف بدل ول واحد منها على العموم�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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